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KÜRTÇE TEKNİK ÇALIŞTAYA HAZIRLANIYORUZ
TMMOB Diyarbakır bileşenleri ile Kurdî Der, mühendislik ve mimarlık alanında Kürtçe’nin
kullanımını standardize etmeyi amaçlayan bir çalıştay düzenleme kararı aldı.

TMMOB’DEN HÜKÜMETE “BARIŞIN DİLİNİ” GELİŞTİRME ÇAĞRISI
TMMOB İKK bileşenleri, askeri operasyonların yol açtığı ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlara
dikkat çekerken, hükümete ‘savaşın dilini’ reddederek, ‘barışın dilini’ geliştirme çağrısı yaptı.

MARDİN VE BEYAZSU’YA GEZİ DÜZENLEDİK
Çok sayıda üyemizin katılımı ile Mardin,
Midyat ve Beyazsu’ya (Ava Spî) gezi düzenledik.

ŞUBEMİZDE TEKNİK GÖREVLİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Teknik görevli eğitimi 17-18 Eylül tarihlerinde şubemiz ve bağlı il
temsilciliklerinde çalışan 25 teknik görevlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

‘HÜKÜMET SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNÜ SEÇEMEZ’
Her hükümet tabi ki kendisi ile uyumlu çalışabilecek insanları arar ama bunlar kesinlikle sivil toplum örgüt-
leri değil, kendi bürokratlarıdır. Kendi bürokratlarını seçebilirler ama sivil toplum örgütlerini seçemezler.

ODA ÖRGÜTLÜLÜĞÜ VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI ÜZERİNE
Üyenin hak ve çıkarlarının örgütlü bir oda ile savunulacağı aşikardır. Doğal olarak da örgütlülüğe
vurgu yapma, örgütlü olma zamanıdır.

NELER OLUYOR…!
AKP ve lideri Erdoğan dayatmacı politikalarından vazgeçerek sivil toplum örgütleri ve aydınlar başta olmak üzere,
toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla hak ve özgürlüklerin esas alındığı sivil bir anayasa çalışmasını yürütmelidir.

TOPLUMSAL CİNSİYET
Toplumun siyasal, sosyal, kültürel vb. yapısı içerisindeki öğreti ve roller;
kadınların ve erkeklerin doğdukları günden başlayarak yaşamlarında yer almaktadırlar.

DE HAY DÊ AMED!! BİBE QÊRÎNA ŞEF SEATTLE JI BER KU EV QÊRÎN LI BEDENA TE YA ASÊ TÊ
Di sala 1854’an de serokê D.Y.E. bi nameyeke ku nivisiye, bi armanca koçberên çermspî yên
ku hatine Emerîkayê re erd bivîne ji çermsoran ax xwestiye û “gava ku ev daxwaziya wî bê
qebûlkirin dê jı bona çermsoran herêmeke ku bi rihetî karibin bijîn veqetîne” ragihandiye.
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Değerli Meslektaşlarımız,

Bültenimizin sonbahar sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Geride bıraktığımız 3 ay, gerek
meslek alanımız, gerekse Türkiye gündemi açısından can alıcı konuların ön plana çık-
tığı bir dönem oldu. Yaz aylarının şiddetli sıcağına, meslek alanımız ile ilgili yeni yasal
düzenlemeler ve tırmanan siyasi tansiyon eşlik ederken, ülke ve örgütlülüğümüz hiç
de “tatil” mevsiminden geçti denilemez.

12 Haziran 2011 seçimlerinde elde ettiği gücü, toplumu ve kurumları tahakküm altına
alma yönünde kullanmaya niyetli olan AKP, TMMOB’yi de “yakın dönem hedefleri”
arasına almış bulunuyor. Bu kapsamda kısa süre içerisinde hızla atılan adımlar, TM-
MOB’yi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu özelliğinden uzaklaştırarak, ele
geçirmeyi hedeflemektedir. Bu konuyu düzenleyen ve açıktan yetki gaspını hedefleyen
644 Sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname” ise yetki yasasına aykırılığına rağmen uygulanmak istenmektedir.
Bakanlık ile meslek odaları arasında hiyerarşik bir ilişki yaratmayı hedefleyen 644 sayılı
KHK ile TMMOB’nin etkisizleştirilerek yok edilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasal birçok sorununa kaynaklık eden savaş ortamı ise,
Kürt sorununda demokratik çözüm yollarından uzaklaşıldıkça tırmanmakta. Kürt soru-
nunda demokratik çözüm yerine savaşta ısrar eden ve bir ayı aşkın bir süredir sınır ötesine
hava harekatı düzenleyen, yine kapsamlı bir sınır ötesi kara harekatını gündemde tutan ik-
tidar, her geçen gün çözüm umudunu kırarken, ülke kaynaklarını bir kez daha refaha değil
ölüme akıtma yolunu seçmektedir. Türkiye’yi Ortadoğu’da “model ülke” haline getirme ve
bölge sorunlarının çözümünde “muhatap” olma iddiasını taşıyan AKP’nin içeride Kürt
sorunu ile ilgili militarist yaklaşımı, kanlı bir çelişki olarak ortada durmaktadır.

Gerek hükümetin TMMOB örgütlülüğü ile ilgili yeni düzenleme girişimleri, gerekse ülkenin
genel gündemi ile ilgili politikaları, geçtiğimiz 3 ay boyunca, mimar, mühendis ve şehir
plancılarının temel eylem konuları olarak ön plana çıktı. Bu kapsamda TMMOB bileşenleri,
örgütlülükleri ve toplum yaşamına yönelik saldırı ve tehditlere karşı çeşitli eylemlerde yer
aldı veya öncülük yaptı. Bu eylemleri bültenimizde bulacaksınız.

Bu sayımızda Şube Başkanımız Mesut Çelik ile yaptığımız ve şubemizin yaklaşık 2 yıllık
çalışmaları ile gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini içeren bir röportajı siz değerli üyeler-
imizin ilgisine sunuyoruz. Yine yönetici ve üyelerimizin meslek ve ülke gündemine dair
makalelerini sayfalarımızda bulacaksınız.

Bültenimizi, daha okunaklı ve estetik kılmak amacıyla bu sayıda görsel açıdan da
değiştirdik. Bültenimizin daha güncel ve mesleğimizi ilgilendiren, ihtiyaçlara cevap veren
bir duruma gelebilmesi için bir kez daha siz üyelerimizin katkılarını beklediğimizi belirtiyor,
yaz aylarının rehavetinden sonra başlayacak yeni çalışma döneminde kolaylıklar diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu



Kürtçe teknik çalıştaya hazırlanıyoruz
Şubemiz, TMMOB İKK bileşenleri ve Kurdi-Der
çalışanlarının katıldığı bir toplantıya ev sahipliği
yaptı. Toplantıya, Kurdi Der eğitmenleri Mehmet
Şahin ve Hasan Güneyli’nin yanı sıra, Şube Başka-
nımız Mesut Çelik, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz
Hasan Esen, Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Baş-
kanı Necati Pirinççioğlu, Harita Mühendisleri
Odası Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Bilen, Ziraat
Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Jihat
Şengal, Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır
Şube Başkanı İdris Ekmen, Jeoloji Mühendisleri
Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Harun Yalçınkaya ve Üyemiz Semih Oktay katıldı.

Mühendislik ve mimarlık alanında Kürtçe’nin
kullanımına yönelik yapılacak ortak çalışmaları de-
ğerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıda
önemli kararlar alındı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Kurdi-Der
eğitmenlerinden Mehmet Şahin, Kürtçe’nin stan-
dardize edilmesinin önemine dikkat çekti. Dilin
teknik alanda kullanımı konusunda yapılacak çalış-
malara dil bilimcilerin yanı sıra meslek örgütleri-
nin katılımının da önemine vurgu yapan Şahin,
mühendislik ve mimarlık alanlarında kullanılacak
Kürtçe’nin standardize edilmesi için bir çalıştayın
gerçekleştirilmesinin oldukça önemli olduğu dile
getirdi. Düzenlenecek böyle bir çalışmaya Tür-
kiye’de TMMOB bileşenlerinin yanı sıra, Irak, Av-
rupa ve Kürtçe’nin kullanıldığı diğer ülkelerdeki dil

bilimcilerin de katılacağını ifade etti. Çalıştaya
odaların katılım ve desteğini istediklerini kaydeden
Şahin, çalıştay öncesi her odanın kendi alanına
giren teknik terimlerden oluşan bir sözlük taslağı
oluşturmasını ve bunun için komisyonların oluştu-
rulmasını önerdi.

‘‘BBiirr  yyeerrddeenn  bbaaşşllaammaallıı’’
Daha sonra söz alan oda başkanları dil çalış-

malarının esas olarak dil bilimcilerin alanı oldu-
ğunu ancak, özellikle teknik alanda kullanılacak
dilin standardize edilmesi ve kullanımı ile ilgili ça-
lışmalar kendilerinin de her türlü desteği sunaca-
ğını ifade etti. Oda başkanları Türkçe’ye yabancı
dillerden giren teknik kavramların Kürtçe kullanı-
mına dair görüşlerini ifade ederken, bu çalışmanın
eksik de olsa bir yerden mutlaka başlatılması ge-
rektiğini dile getirdiler. 

Toplantıya ev sahipliği yapan Şube Başkanımız
Mesut Çelik ise, bu çalışmanın heyecan verici ol-
duğunu belirterek, şunları söyledi “Biz oda olarak
şimdiye kadar bazı çalışmalar yaptık ancak yeterli
olmadı. Bu çalışma herkesi katabileceğimiz çok
geniş bir çalışma olmalı. Dil bilimcilerin katılımı
önemli, hatta Kürt dil bilimcilerin dışındaki uz-
manların da katılması gerekiyor. Bizler hangi kav-
ramın içeriğinin ne olduğunu, neyin ne işe
yaradığını anlatırız, dilbilimciler de bu kavramları
tanımlar, adlandırır. Herkes kendi bünyesinde
gruplar oluşturarak, vakit kaybetmeden çalışmaya
başlamalıdır. Bu, önümüzde duran önemli bir ça-
lışmadır. Yapılacak çalışmada Zaza, Kurmanç,
Soran herkes bulunmalı.”

HHeerr  ooddaa  kkeennddii  KKüürrttççee  ssöözzllüüğğüünnüü  hhaazzıırrllaayyaaccaakk
Konuşmaların ardından, her odanın kendi bün-

yesinde Kürtçe teknik terimler sözlüğünü taslak
şeklinde hazırlayacak ve en az 3 kişiden oluşan ko-
misyonlar oluşturması kararı alındı. 

Bu komisyonların hazırlayacakları taslakların
da, yapılacak ortak çalıştayda dil bilimcilerin ona-
yına sunulması ve sözlüklere son hallerinin dil bi-
limciler tarafından verilmesi kararlaştırıldı.
Toplantı, çalıştaya kadar komisyonlarla toplantıla-
rın periyodik olarak tekrarlanması kararı ile sona
erdi.

TTMMMMOOBB  Diyarbakır bileşenleri ile
Kurdî Der, mühendislik ve mimarlık
alanında Kürtçe’nin kullanımını stan-
dardize etmeyi amaçlayan bir çalıştay
düzenleme kararı aldı

Makina Mühendisleri Odası 
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TMMOB’den ‘barışın dilini’ geliştirme çağrısı

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri askeri
operasyonlar ve Kürt sorunu ekseninde yaşanan
gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Mi-
marlar Odası Diyarbakır Şubesi toplantı salo-
nunda gerçekleştirilen basın toplantısında
açıklamayı Mimarlar Odası Diyarbakır Şube
Başkanı Necati Pirinççioğlu yaptı. 

Kürt sorununun, 30 yılı aşkın bir süredir
devam eden çatışmalı süreç sonunda çözülmey-
erek gündemdeki yerini koruduğunu hatırlatan
Necati Pirinççioğlu, şiddet temelli çözüm ça-
balarının ülkeyi kaosa sürüklediğini ifade etti. 

Kürt sorununa demokratik çözüm yollarının
tartışıldığı bir dönemde şiddet anlayışının yeniden
hakim hale gelmesinin kendilerini kaygılandırdığını
kaydeden Pirinççioğlu, yeniden başlayan çatışmaların
“maddi ve manevi maliyetinin” çok yüksek olacağı
uyarısını yaptı. Küresel mali krizin etkilerinin
Türkiye’de de hissedildiğine işaret eden Pirinççioğlu,
“Düzenlenen operasyonlarla yürütülen savaş
ekonomisi, Türkiye’yi krizin ortasına sürüklemekten
başka bir işe yaramayacak; bu sürecin sonunda kan,
gözyaşı, ölüm ve birlikte yaşama olan inancın ortadan
kalkması dışında bir fayda sağlamayacaktır” dedi. 

Ölümlere sessiz kalınmaması gerektiğini vur-
gulayan Necati Pirinççioğlu, hükümetten beklenti-
lerini şöyle sıraladı: 

� Çözümsüzlüğe hizmet edecek olan anlayış-
tan ve çözümü sınır içinde ya da dışında op-
erasyon yapmakta gören yaklaşımdan

vazgeçmeye; barış ortamının tesis edilmesinin
sağlanması açısından, çatışmasızlık ortamının
gelişmesini sağlayacak tedbirler almaya, 

� Savaşın dilini reddederek barışın dilini
geliştirmeye; ötekileştirici, suçlayıcı, aşağılayıcı
söylem ve yaklaşımlardan kaçınmaya, 

� Toplumsal yaşama katılım sağlayacak,
ayrımsız siyasal bir genel affı içeren bir hukuksal
düzenleme yapmaya, 

� Başta çoğulcu, toplumcu, özgürlükçü ve
demokratik bir anayasanın hazırlanması olmak
üzere Türkiye’de halkların kendini özgür ve eşit-
likçi bir temelde ifade etmesini sağlayacak düzen-
lemeleri yapmaya,

� Kürtçe’nin ve diğer etnik dillerin anadil olarak
eğitim kurumlarında ve yaşamın diğer alanlarında kul-
lanılabileceği düzenlemeleri yapmaya,

� Demokratik yaşamı eksiksiz bir biçimde tesis
etmeye davet ediyoruz” 

TTMMMMOOBB  İKK bileşenleri, askeri operasyonların yol açtığı ekonomik, 
sosyal ve siyasal sorunlara dikkat çekerken, hükümete ‘savaşın dilini’
reddederek, ‘barışın dilini’ geliştirme çağrısı yaptı



TMMOB İKK’den baz istasyonu tepkisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, baz ista-
syonlarını saat kulesi ve çeşitli totemlerin
içerisinde kentteki kavşaklara kurmasına,
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
bileşenlerinden tepki geldi. Diyarbakır Mimarlar
Odası toplantı salonunda konuyla ilgili basın
toplantısı düzenlendi. 

Basın açıklamasını okuyan Mimarlar Odası
Diyarbakır Şube Başkanı Necati Pirinççioğlu, baz
istasyonlarının halk arasında ciddi bir huzursu-
zluk, endişe ve korku yarattığını belirtti. Baz ista-
syonları konusunda Avrupa’daki uygulamaları
hatırlatan Pirinççioğlu, "Avrupa ülkelerinde insan-
ların yoğun elektromanyetik dalgalara maruz
kalmamaları için baz istasyonlarının üzerine ra-
hatlıkla görülebilecek biçimde tehlike veya
güvenlik levhaları konuluyor. Ülkemizde ise, baz
istasyonlarının vatandaştan gizlendiği uygula-
malarla karşı karşıya kalmaktayız" dedi. 

Baz istasyonlarının bacalar, klimalar, reklam

tabelaları ve boş daireler gibi yerlere
gizlendiğine dikkat çeken Pir-
inççioğlu, şunları dile getirdi: 

"Son günlerde de ken-
timizin muhtelif yerlerinde
dikilen totemlerin baz ista-
syonunu kamuflaj amacı
ile kullanıldığı ortaya çık-
mıştır. Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi’nce
kavşak düzenlemesi
yapıldığı sanılan bu uygu-
lamanın baz istasyonu
olduğunun anlaşılması biz-
leri endişelendirmiştir." 

Söz konusu uygulamanın
halkın sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkını tehlikeye
attığını vurgulayan Necati Pir-
inççioğlu, “Ekolojik ve demokratik
bir yerel yönetim modeli benim-
seyen Diyarbakır Belediyesi'nin
derhal bu uygulamadan
vazgeçmesini istiyoruz” diye
konuştu.  

Makina Mühendisleri Odası 
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TTMMMMOOBB  Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu,
bir cep telefonu operatörüne ait baz istas-
yonlarının kentteki bazı kavşaklara kamufle
edilerek yerleştirilmesine tepki gösterdi
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Silvan’da inceleme yapmaları engellenen sivil toplum örgütlerinden tepki:

Emekçiler artık yeter diyor
Silvan’da yaşanan çatışma ile ilgili incelemede bulun-
mak üzere bölgeye gitmek isteyen sivil toplum ör-
gütleri temsilcilerinden oluşan heyet engellendi.
TMMOB, KESK ve TTB yöneticilerinin aralarında bu-
lunduğu heyet üyeleri Silvan’a girişlerinin engellen-
mesini basın toplantısı düzenleyerek protesto etti. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TTB
Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu ile DİSK ve
yerel örgütlerin temsilclerinden oluşan 50 kişilik
bir heyet, incelemede bulunmak üzere Diyarba-
kır’ın Silvan İlçesi’ne bağlı Dolapdere Köyü’ne git-
mek üzere 27 Temmuz Diyarbakır’dan yola çıktı.
Ancak heyet üyeleri Hazro İlçesi girişinde askeri
araçlar ve jandarma tarafından durduruldu. Sil-
van’a gitmek için İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır
Valiliği ile yaptıkları görüşmelerden sonuç çıkma-
yan heyet, Diyarbakır’a döndü. 

Diyarbakır’a dönen heyet üyeleri Silvan’a girişleri-
nin engellenmesi ile ilgili TMMOB Jeoloji Mühendis-
leri Odası’nda (JMO) basın toplantısı düzenledi. 

Basın toplantısında ilk söz alan Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı
Lami Özgen, 13 askerin yaşamını yitirdiği olay yerine
gitmek ve izlenimlerini oluşturmak, bu çerçevede ku-
rumlar nezdinde barış ve kardeşliğe ilişkin değerlen-
dirme ve düşüncelerini ifade etmek için Diyarbakır'a
geldiklerini kaydetti. Yol boyunca karşılaştıkları gö-
rüntüleri “90'lı yılların başında olduğu gibi yollar
zırhlı araçlarla kapatılmış, giriş alanları güvenlik kuv-
vetleri tarafından kontrol altına alınmış o bölgeye ve
ilgili köye girişimiz engellenmiştir” şeklinde anlatan
Özgen, “Biz emekçiler artık yeter diyoruz bizim in-
sanlarımız ölmesin. Yaşanan acılar hepimizindir. Bu
süreçte başlayan çatışma ortamı ve meydana gelen

ölümler hepimizi yakıyor. Bunun ateşi hepimizi
yaktığı için hepimiz bu sorumluluk çerçevesinde
duyarlılık geliştirip hareket etmek zorundayız ve
hareket edeceğiz" dedi. 

Soğancı: En doğal hakkımız elimizden alındı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-

ğancı da engellenmelerini şöyle eleştirdi: 
"Bugün ileri demokrasi anlayışında olduğunu

iddia eden AK Parti'nin Valisi ve İçişleri Bakanı, bu-
rada toplumun vicdanı olan bu örgütlerin bölgeye
girmesini engellediler. Hiçbir gerekçesi söylenmeden
sadece askeri bir yetkilinin, 'Sizin buraya girmeniz
yasaklanmıştır' sözüyle bölgeye alınmadık. Burada
yüz binleri bulan üyeleri temsil eden kurumların
başkanları olarak bir bölgeyi görmek orayı izlemek
ve görüş vermek bizim en doğal ve örgütsel hakkı-
mızdır bu hakkımız elimizden alınmıştır. Kürt soru-
nunun çözümünde barış isteyen insanların sesini
kısarak bir yere varılmaz gerçekten üzücü bir hadise-
dir. Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Eriş Bilaloğlu
ise, kendilerinden önce olay yerine gidenlerin yolu-
nun kesilmediği, özellikle kendilerinin yolunun kesil-
diğine dikkat çekti. Bununla ilgili kendilerine mutlaka
bir cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Bilaloğlu,
"Bununla ilgili birileri soruşturma açmalı. Savcılar
varsa, benim yolum kesildi ben şikayetçiyim. Bu

kadar basit olamaz bu" diye ko-
nuştu.
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Şubemizde MSF’ye hazırlık toplantısı yapıldı

Kürtçe çalıştay hazırlık 
komisyonları bir araya geldi

TMMOB İKK bileşenleri, 21-25 Eylül tarihleri ara-
sında Diyarbakır’da 3’üncüsü gerçekleştirilecek
Mezopotamya Sosyal Forumu’na (MSF) hazırlık
toplantısı yaptı. Şubemizde gerçekleştirilen toplan-
tıya Şube Başkanımız Mesut Çelik, Mimarlar
Odası Diyarbakır Şube Başkanı Necati Pirinççioğlu,
Harita Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Baş-
kanı Yusuf Bilen, Ziraat Mühendisleri Odası Diyar-
bakır Şube Başkanı Jihat Şengal, Elektrik 

Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı İdris
Ekmen, Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şu-
besi Yönetim Kurulu Üyesi Harun Yalçınkaya ve
üyemiz Semih Oktay katıldı. 

Toplantıda, MSF’de TMMOB İKK adına önerile-
cek konular üzerinde duruldu. Bu yıl özellikle su-
lama ve toprak ilişkisine dikkat çekilecek bir
panelin düzenlenmesi önerisi öne çıkarken, GAP
ve sulama konusunu içeren bir panel önerisi yapıl-
ması kararı alındı. Bunun dışında “Demokrasi ve
halkçı kalkınma modelleri” ve MSF bünyesinde ku-
rulacak Ekoloji Çadırı’nda gerçekleştirilmek üzere
“Yeşil enerji” konulu söyleşilerin düzenlenmesi
önerileri öne çıktı. 

KURDİ-DER ve TMMOB İKK bileşenlerini, Kürtçe tek-
nik çalıştay kararı alması ardından, her odadan çalış-
tay hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere belirlenen
komisyon üyeleri şubemizde bir araya geldi. 16 Eylül
tarihinde KURDİ-DER üyelerinin katılımı ile gerçekleş-
tirilen toplantıya, TMMOB İKK bileşenlerinden komis-
yon üyelerinin yanı sıra, Şubemiz Yönetim Kurulu
Üyesi Hasan Esen, şubemiz komisyon üyeleri M. Emin
Tümür, Suat Yavuz, Zeki Baran, A. Kadir Yılmaz ka-
tıldı.  Kürtçe’nin günümüz teknik dünyasında kulla-
nımı, karşılaşılan sorunlar ve bunları aşma konularının
ele alındığı toplantıda, teknik alanda Kürtçe’nin ilerle-

mesi ve gelişmesine yönelik çeşitli öneriler sunuldu.
Toplantıda ayrıca, teknik alanda Kürtçe’nin standar-
dize edilmesine katkı sunmayı hedefleyen çalıştaya bi-
reysel çalışma yürüten ve bu konuda emek sahibi olan
herkesin katılımının sağlanması gereği vurgulandı.
Tartışmaların ardından, her odanın kendi alanında
kullanılan teknik terimler listesi hazırlaması kararı alı-
nırken, söz konusu listelere mevcut teknik terimlerin
yanı sıra türetilmiş terimlerin de öneri olarak eklene-
bileceği belirtildi. Toplantı, hazırlık çalışmalarının gel-
diği aşamayı değerlendirmek amacıyla yapılacak bir
sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ile sona erdi. 

TTMMMMOOBB İKK bileşenlerinin katılımı ile
gerçekleştirilen toplantıda, Mezopotamya
Sosyal Forumu’na (MSF) hangi başlıklarla
katılım sağlanacağı konuşuldu

ÇÇaallıışşttaayyıınn  hazırlık çalışmalarını yü-
rütecek komisyonlar ilk toplantısını
şubemizde gerçekleştirdi
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Mardin ve Beyazsu’ya gezi düzenledik
Şubemiz yazın son gezisini Mardin
ve Beyazsu (Ava Spî) adlı mesire ye-
rine düzenledi. 10 Eylül Cumartesi
günü sabah saatlerinde üyelerimiz
ve ailelerinden oluşan 60 kişiyle Di-
yarbakır’dan Mardin’e hareket ettik.
Oldukça eğlenceli geçen bir saatlik
bir yolculuğun ardından ilk durağı-
mız tarihi kent Mardin’di. 

Mardin’e gidilmişken ziyaret edil-
meden geçilmeyecek olan Deyrulza-
faran Manastırı ise ilk ziyaret
ettiğimiz mekan oldu. M.Ö. 5. Yüz-
yıl’da inşa edilen ve Süryani Kilise-
si’nin önemli merkezlerinden biri
olan manastırı gezen üyelerimiz, bu-
rada bulunan rehberlerden manastı-
rın tarihi ile ilgili bilgi aldılar.
Üyelerimiz, M.Ö. güneş tapınağı ola-
rak kullanılan bir kompleks üzerine
kurulu bulunan muhteşem yapıyı
gezerken bol bol fotoğraf çekti. Dey-
rulzafaran ziyareti ardından, piknik
yapacağımız ve Mardin-Midyat-Nu-
saybin arasında bulunan Beyazsu’ya

(Ava Spî) doğru hareket ettik. 
Hedefimize ulaştığımızda bizi

buz gibi suyu, yemyeşil ormanlık
alanı ile adeta çölün ortasında bir
vaha gibi duran Beyazsu’nun serin-
liği karşıladı. Gün boyu konakladığı-
mız piknik alanında üyelerimiz tüm
berraklığı ile akıp giden suyun üze-
rine kurulu tahtlarda dinlenirken,
yemek yedi. Yenilen yemeklerin ar-
dından yörede özellikle çocukların
ustaca kullandıkları yöreye özgü
rıbap adlı enstrüman eşliğinde ha-
laylar çekildi. Kimi üyelerimiz ise
buz gibi suda yüzerek serinlediler. 

Akşam saatlerinde Beyazsu’dan
ayrılan kafilemiz buradan Mardin’in
Midyat İlçesi’ne hareket etti. “Mede-
niyetler Beşi Kent” olarak bilinen
Midyat’ta üyelerimiz ve aileleri tarihi
çarşıları ve turistik mekanları gezdi.
Midyat’ın tarih ve çokkültürlülük
kokan sokaklarını büyük bir zevkle
gezen kafilemiz, akşam saatlerinde
Diyarbakır’a döndü. 

Çok sayıda üyemizin katılımı ile
Mardin, Midyat ve Beyazsu’ya
(Ava Spî) gezi düzenledik



Şubemizde teknik görevli eğitimi gerçekleştirildi
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Teknik görevli eğitimi 17-18 Eylül tarihlerinde şubemiz ve
bağlı il temsilciliklerinde çalışan 25 teknik görevlinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi. 

İki günlük eğitim süresince “Motor-şasi numara tespit”
konulu eğitimi Bursa Şube Müdürü Serdar Sönmez verdi.
“LPG Sızdırmazlık Kontrol ve Eğitimi” adlı konuda İzmir
Şube Üyesi Şerif Özsakarya eğitim verirken, “Periyodik
kontrol hizmetleri ve denetimleri” başlıklı konuda ise İs-
tanbul Şube Teknik Görevlisi Fatih Aydınlı eğitim verdi. 

Muş Temsilciliğimizden Alparslan
1 Hes Baraj inşaatı gezisi

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

MUŞ

Muş Temsilciliğimiz yöneticileri, 1995 yılından bu yana
yapımı devam eden Varto Alparslan 1 Hes Barajı’na
bir gezi düzenledi. 9 Eylül günü yapılan geziye Muş
Temsilciliğimiz Başkanı Kutbettin Sayılgan, İl Sekre-
terimiz Sinan Sezgin, Teknik Görevlimiz Yaser
Kekeç, büro görevlisi Sultan Akaydın ve üyelerimiz
katıldı. Çok sayıda makine mühendisinin çalıştığı
baraj gezisi esnasında barajla ilgili bilgi alındı. Yöne-
tici ve üyelerimiz gezinin ardından Varto yola üs-
tünde bulunan alabalık tesislerinde yemek yedi. 

19 Eylül TMMOB Mühendis,
Mimar, Şehir Plancıları Daya-
nışma Günü sebebiyle Van’da
TMMOB bileşenleri basın açıkla-
ması yaptı. Hastane Caddesi
üzerinde bulunan Urartu İş
Merkezi önünde yapılan basın
açıklamasını Ziraat Mühendisleri
Odası Van Temsilcisi Nezip Al-

tunli yaptı. Yaklaşık 30 kişinin
katıldığı basın açıklamasında Van
Temsilcimiz Nuri Sevigen ve
üyelerimiz katıldı. 

Konuşmasında 19 Eylül’ün mimar,
mühendis ve şehir plancıları açı-
sından önemine dikkat çeken
Necip Altunli, 19 Eylül 1979’da
yapılan eylemin çalışanların
ortak mücadelesi açısından da
bir örnek oluşturduğunu ifade
etti. Hükümetin yeni yasal dü-
zenlemelerle TMMOB’yi yeniden
yapılandırıp işlevsizleştirmeye
çalıştığı dile getiren Altunli,
“Eğer AKP, TMMOB’ye karşı
savaş açmışsa çok iyi bilmelidir
ki; bizler mimar, mühendis ve
şehir plancıları olarak aklın ve
bilimin devrimci özünde cephe-
mizi almış bulunuyoruz” diye
konuştu. 

Van’da 19 Eylül
Kutlamasına

katıldık 

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

VAN



MMüühheennddiiss  ve mimarlar sokakta, mahal-
lede, kentte, kamu kurumlarında, her
yerde var. Doğru metod, bu arkadaşla-
rın görüşünü almaktır, doğru metod or-
taklaşmaktır. Önünde henüz fırsat
varken hükümet bunu yapmalıdır

TTüürrkkiiyyee’’ddee şu anda 80 bin makine
mühendisine çalışacak iş alanı ola-
bilir ama bu sayı 5 katına çıkarsa
bunların çalışabileceği iş alanı bu-
lunmayacak

Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı
Mesut Çelik, odanın son 2 yılda yaptığı çalışmaları
değerlendirdi. Oda işleyişi açısından hedeflenen so-
runlarını önemli oranda çözdüklerini ifade eden
çelik, TMMOB yasası, hükümetin sivil toplum örgüt-
lerine yaklaşımı ve odanın son dönem çalışmalarına
ilişkin sorularımızı yanıtladı. 

� 22  yyııllllııkk  ççaallıışşmmaa  ddöönneemmiinniizzii  ddeeğğeerrlleennddiirriirrsseenniizz
nneelleerr  ssööyylleerrssiinniizz??

Yaklaşık iki yıllık çalışma dönemini artısı ve eksisi
ile son evresine girmiş bulunmaktayız. Yönetimi dev-
raldığımız dönemde, Malatya, Elazığ ve Van gibi
büyük illerden başlamak üzere,  Muş, Cizre ve Şır-
nak’a kadar üyelerle bir araya gelmeye çalıştık. Bu
toplantılarda yeni dönemde yapacağımız çalışmaları
tartıştık ve üyelerin bu konudaki görüş ve önerilerini

aldık. Bu toplantılarda, üyelerin bize verdiği görevler
doğrultusunda, personel sorunlarından tutalım, oda
kurumsal yapısının kapsadığı birçok konuda çeşitli
revizyonlar gerçekleştirdik. Tabi şubemizin biraz da-
ğınık olması, 16 ilin merkezi konumunda bulunması
dolayısıyla her tarafa yetişmek bizim açımızdan biraz
zorlu oldu. Ancak yönetim kurulundaki arkadaşlar
bu konuda gerekli fedakarlığı gösterdiler, onlara özel-
likle teşekkür ederim. Başlangıçta ortaya konulan he-
deflerin birçoğunu gerçekleştirdik ancak eksiklerimiz
de var. Yıl sonuna kadar eksiklerimizi tamamlarsak,
yeni bir çalışma dönemine geçmiş olacağız. 

� BBuu  ssüürree  iiççeerriissiinnddee  uuyygguullaammaaddaa  nnee  ttüürr  ddeeğğiişşiikk--
lliikklleerr  yyaaşşaannddıı??

Toplantılarda karşımıza en fazla çıkan sorun,
odanın giderek artan iş yükü ve bu iş yüküne göre

10

HHeerr  hhüükküümmeett  tabi ki kendisi ile
uyumlu çalışabilecek insanları arar
ama bunlar kesinlikle sivil toplum ör-
gütleri değil, kendi bürokratlarıdır.
Kendi bürokratlarını seçebilirler ama
sivil toplum örgütlerini seçemezler�

�
EEvveett  bu kentleri biz inşa ediyoruz,
kentlerin hemen her alanında biz varız
ama sadece iyi taraflarında yokuz,
kötü taraflarında da varız. Yani tüm
kazalarda da bizim payımız var�

�
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‘Hükümet bürokratını seçebilir ama 
sivil toplum örgütünü seçemez’



odanın kendini yeniden dizayn etmesi gerektiğiydi.
Son 2 yıl içinde başta doğalgaz ve LPG olmak üzere,
üye sayısının artışına da bağlı olarak iş yükünün gide-
rek artması nedeniyle ciddi bir revizyona ihtiyaç du-
yuluyordu. Çünkü odanın geçmiş dar yapısı bu
çalışma biçimini karşılamaktan uzaktı. Bu sebeple ön-
celikle yetersiz olan çalışan sayısını artırdık. Bu süre
içerisinde 17 meslektaşımızı kadromuza dahil ettik.
Bunun dışında odamız üzerinde ciddi bir evrak yükü
vardı bu da bürokrasiye yol açıyordu. Bu bürokratik
işleyişi de en aza indirmek için yetkiyi temsilciliklere
dağıtarak çözüm bulabileceğimiz kanaatine vardık ve
şube sekreterinin görevlerinin birçoğunu temsilcilik-
lere verdik. Böylelikle odanın üzerindeki bürokrasi yü-
künün de ciddi anlamda azaldığını biliyoruz. Geçmiş
dönemlerde birbuçuk yıl olduğu söylenen evrak bek-
leme süresini en aza indirdik. 

� HHaannggii  hheeddeeflfleerriinniizzii  ggeerrççeekklleeşşttiirreemmeeddiinniizz??
Hemen hemen tüm temsilciliklerimiz, hizmet bi-

nalarında revizyona gidilmesi ihtiyacını belirtmişti. Bu
konuda, şube binamız da dahil, ciddi bir adım atama-
dık. Burada önümüze çıkan en büyük problemlerden
biri, TMMOB ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin ortaya
çıkması ve bu sebeple geleceği görememe, odanın ge-
lecekte nasıl bir şekle evrileceğini göremememizdi.

� HHüükküümmeettiinn  TTMMMMOOBB  iillee  iillggiillii  yyeennii  yyaassaall  ddüüzzeenn--
lleemmeelleerriinnii  nnaassııll  ddeeğğeerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Bir meslek grubunun bir araya geldiği ve hizmet-
lerini bir disiplin içinde yürütmeye çalıştığı bir oda
veya bir örgütlenme ile bu denli uğraşılmasının teknik
olarak bir açıklaması yok. Odamızın meslektaşını ve
mesleğini orijin alarak yaptığı çalışmalar, gerek çıkan
kanunlarla ilgili odamızın vermiş olduğu görüşler,
gerek mevcut yönetme-
liklerdeki revizyon ta-
leplerimiz, gerek
üyelerimizin meslek
hayatlarını iyileş-
tirme taleplerimiz,
gerek politikalarına
yönelik eleştirileri-
miz demek ki hü-
kümeti ciddi

anlamda rahatsız ediyor. Hükümet bu sebeple sanki
bir öncelikmiş gibi hareket ederek gelir gelmez yeni
bir bakanlık kurup bu çalışmaları bakanlığa bağlama
ve çabası içerisine girmiş durumda. Tabi burada sözü
edilen 15-20 kişi değil, sadece Makine Mühendisleri
Odası’nın 80 bini aşkın üyesi var. Ki meslektaş sayımız
daha fazla ama odamıza üye olanların sayısı bu.
Çünkü yasal olarak sadece serbest çalışanların odaya
üye zorunluluğu var kamu kurumlarında çalışanların
zorunluluğu yok. Böyle bir aileden bahsediyoruz,
hemen hemen herkesin bir şekilde ilişkilendiği bir
meslek alanından bahsediyoruz. Böyle bir alana hükü-
metin bu denli hızlı bir şekilde müdahil olmasının po-
litik davranma dışında bir gerekçesi yok.

� TTMMMMOOBB’’nniinn  hheeddeeflfleennmmeessiinniinn  sseebbeebbii  nneeddiirr??
Türkiye’de hemen her alanda tahammülsüzlük

var; kendi dışında bir fikre sahip olan, ortaya koy-
duğu politikaları eleştirenleri tukaka eden bir yakla-
şım var. TMMOB da muhalefeti dayanakları ile
yapan, muhalefeti söylem düzeyinde değil belgelerle
ispatlarla yapan ciddi bir kurum. Bugüne kadar sayı-
sız kanunu iptal ettirmiş, yeni çıkan yönetmeliklerin
birçoğuna itirazlar yapılmış iptal edilmiş ve bunların
yerine yeni yönetmelikler hazırlanmış. Demek ki bu
hükümeti pratikte gerçekten zorluyor. Hükümet de
bu konuda elindeki tek koz olanlar yasal düzenleme-
leri kullanıyor. Tabi bizim böyle bir durumu kabul
etmemiz, devletimiz çok yaşa dememiz mümkün
değil. Biz tabii ki mesleği ve meslektaşımızı ilgilendi-
ren, toplumu ilgilendiren konularda gerekli muhale-
fet noktasında duracağız. Amacımız sadece muhalif
olmak değil, bu işin doğrusunu yapmak. 

� HHüükküümmeettiinn  bbuu  yyaassaall  ddüüzzeennlleemmee  iillee  hheeddeeflfleeddiiğğii
mmooddeellee  ddaaiirr  bbiirr  öönnggöörrüünnüüzz  vvaarr  mmıı??

Türkiye’de şu an bildiğim kadarıyla muhasebeciler,
mali müşavirler yada tabipler ile ilgili yasal düzenle-
meler var, biraz onlara benzeştirmek istiyor olabilirler.
Veya ticaret odalarının, ticaret borsalarının yarı resmi
pozisyonları olabilir. Sadece belge veren kuruluşa dön-
üştürme çabası var. Meslek örgütlerini bir sivil toplum

örgütü olmaktan çıka-
ran, aynı zamanda

sivil toplum örgütü
olmayan meslek
mensuplarını da
zorla sivil toplum

örgütüymüş gibi
göstermeyi hedefleyen

bir yaklaşım oldu-
ğunu görüyoruz.
Bizim bu zoraki

Makina Mühendisleri Odası 
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sivil toplum örgütü oluşturma çabasına onay ver-
memiz mümkün değil. Her hükümet tabi ki ken-
disi ile uyumlu çalışabilecek insanları arar ama
bunlar kesinlikle sivil toplum örgütleri değil, kendi
bürokratlarıdır. Kendi bürokratlarını seçebilirler
ama sivil toplum örgütlerini seçemezler. Bir taraf-
tan sizinle aynı fikirde olmayan sivil toplum örgüt-
lerini eriteceksiniz, öbür taraftan da sivil toplum
örgütü olmayan, yarı resmi kamu kuruluşu olan ve
bakanlığa bağlı olan kuruluşları da sivil toplum ör-
gütü olarak adlandıracaksınız. 

� BBuu  dduurruummddaa  ssiivviill  ttoopplluumm  mmüüccaaddeelleessiinniinn  ggee--
rriilleettiillmmeessii  mmii  aammaaççllaannııyyoorr??

Yani eğer hükümet sivil toplum örgütlerinin ol-
madığı bir alan istiyorsa, bunun yöntemi basittir,
ordu elindedir darbesini yapar. Sivil toplum örgüt-
leri iktidar alanının dışında ve halktan yana müca-
dele yürütür. Özelde bizim açımızdan ise,
mesleğinden meslektaşından yana bir noktada
durur, bunun dışındaki herhangi bir nokta dayat-
madır. Sivil toplum örgütleri yasalarla değil, bir
araya gelen meslektaşların fikirleri ile oluşmalıdır,
bunun başka bir izahı yok. Sadece mühendisler,
mimarlar, şehir plancıları için değil, toplumun her
alanı için bu geçerlidir. Ama hükümetin şu anda
gördüğümüz kadarıyla TMMOB ile ilgili ciddi ra-
hatsızlıkları var,  ancak TMMOB’nin yanlışlara evet
deme gibi bir lüksü yoktur. Yani ben hükümetle
veya hiçbir iktidarla aynı düşünmek zorunda deği-
lim. 

� TTMMMMOOBB’’nniinn  bbuu  kkoonnuuddaa  hhüükküümmeettee  bbiirr  öönnee--
rriissii  vvaarr  mmıı??

Mühendis ve mimarlar bu ülkenin temel taşla-
rıdır, ülkenin her alanında bu arkadaşlarımız var-
dır. Sokakta da mahallede de kentte de kamu
kurumlarında da iktidarda da her yerde bu arka-
daşlar var; doğru metod bu arkadaşların görüşünü
almaktır, doğru metod ortaklaşmaktır. Önünde

henüz fırsat varken hükümet bunu yapmalıdır. Do-
layısıyla ben hükümeti mevcut uygulamalardan
geri durmaya çağırıyorum. Bu uygulamalarla mü-
hendis mimarlar ıslah olmaz, bu yöntemlerle
olmaz. 

� SSoonn  22  yyııllıı  ddeeğğeerrlleennddiirrddiiğğiinniizzddee,,  mmeesslleekk  aallaa--
nnıınnıızzaa  ddaaiirr  hhaannggii  ssoorruunnllaarrıı  ggöözzlleemmlleeddiinniizz??

Şu an meslek alanımızdaki temel sorunlardan
biri, mühendislik fakültelerinin yeterli alt yapıya
sahip olmamaları ve yeterli düzeyde eğitilmemiş
meslektaşlarımızın buralardan mezun olmalarıdır.
15 yıllık üniversitelerin yanı sıra kontrolsüz bir şe-
kilde açılan üniversitelerden ciddi sayıda arkadaşı-
mız meslek eğitimini gerçek anlamda
tamamlayamadan mezun olacak ve meslek haya-
tına başlayacaklar. Biz oda olarak bu arkadaşları
meslek alanları içerisinde uzmanlaştırmak çabası
içerisindeyiz, ama bizimki de yeterli değil. Dünya-
nın hiçbir yerinde teorik bir eğitimle mühendislik
yapılmaz, ama bizde oluyor.  Biz mevcut üniversi-
telerin alt yapısını bile tamamlayamazken, nere-
deyse her kentte bir üniversite kuruluyor ve
buralarda mühendislik bölümleri açılmış durumda,
teknoloji fakülteleri de buna eklenince sayı iki ka-
tına çıkıyor. Yani önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde bu
mezunlarla beraber Türkiye’de ciddi bir kaos ola-
cağı kanaatindeyim. 

� BBuu  dduurruumm  iissttiihhddaamm  ssoorruunnuunnuu  ddaa  bbeerraabbee--
rriinnddee  ggeettiirrmmeeyyeecceekk  mmii??

Bölgede bizim yaklaşık 2 bin üyemiz var. Üyele-
rimiz arasında işsiz mühendislerin sayısı giderek
azalmakta, bunda bölgeye yeni yeni gelen iş alanla-
rının ciddi etkileri var. Özellikle Diyarbakır’da şu
anda sadece 100 civarında meslektaşımız doğalgaz
sektöründe çalışıyor. Ama tabi bu geçici bir iş
alanı, 5 yıl içerisinde tüketilecektir, 5 yıl sonra bu
arkadaşlarımızın işsizler ordusuna katılma ihtimali
var. Türkiye’de şu anda 80 bin makine mühendi-
sine çalışacak iş alanı olabilir ama bu sayı 5 katına
çıkarsa bunların çalışabileceği iş alanı bulunmaya-
cak. Hükümet bu konuya popülist yaklaşıyor; her
kentte üniversite olsun ve herkes okusun, bu genel
kültür anlamında önemlidir ama üniversite me-
zunu olup işsiz olmak daha kötü. Şu an görünen,
5 yıl sonra odamızın üye sayısının ikibuçuk katına
kadar çıkmasıdır, bu önemli bir problem alanı ola-
rak önümüzde durmakta. 

DDiill,,  bbiizziimm  derdimizi vatandaşa daha
rahat ifade edebileceğimiz önemli bir
koridordur. Siz ayrı bir dille bir şeyi
ifade ederken, karşıdakinin de bunu
anlamasını beklemek saflıktır. Dolayı-
sıyla ya siz onunla aynı dili konuşacak-
sınız ya da o sizinle aynı dili konuşacak�



� YYeetteerrssiizz  eeğğiittiimmiinn  mmeesslleekkii  uuyygguullaammaa  aallaannıınnddaa
yyooll  aaççaaccaağğıı  ssaakkıınnccaallaarr  nneelleerr  oollaabbiilliirr??

Biz tabi ki meslektaşlarımız gelmesin diye bir çaba
içerisinde olamayız, meslektaşlarımızın sayısının art-
masından da geri durmamız söz konusu değil. Ama
gerçekten mesleğini bilen, mesleğine hakim arkadaşla-
rımızın yetişmesi gerekiyor. Çünkü evet bu kentleri
biz inşa ediyoruz, kentlerin hemen her alanında biz
varız ama sadece iyi taraflarında yokuz, kötü tarafla-
rında da varız. Yani tüm kazalarda da bizim payımız
var. Bir taraftan bir kontrolsüzlük var onu kontrol al-
tına alma çabası var, diğer taraftan bir ciddi bir bü-
yüme var, bu büyümeyi ne kadar kontrol altına
alabileceğiz? Yani bizim 80 bin kişilik örgütlülüğümüz
700 civarında personelimiz, Türkiye’nin her tarafında
örgütlü olmamız tek başına yetmez. Bunun en doğru
yeri üniversitedir, hatta daha öncesinden başlaması ge-
rekiyor. Mesleki etik de dahil hepsinin üniversitede
başlaması lazım ve orada öğrenilmesi gerekiyor. 

� MMeesslleekkii  kkoonnuullaarr  ddıışşıınnddaa  bbiirr  ssiivviill  ttoopplluumm  öörrggüüttüü
oollaarraakk  22  yyııllllııkk  ddöönneemmddee  nnaassııll  bbiirr  ççaallıışşmmaa  yyüürrüüttttüünnüüzz??

Odamız bir taraftan meslekle meslektaşla ilgili
alanları düzenlemeye çalışırken, öte taraftan da kendi-
mizi demokratik kitle örgütü olarak adlandırıyoruz.
Türkiye’nin temel sorunları da dahil olmak üzere her
konuda fikir sahibiyiz ve bu fikrimizi de çok açık yü-
reklilikle ifade ediyoruz. Sivil toplum örgütü olmak,

Diyarbakır’da sivil toplum örgütü olmak beraberinde
ağır sorumluluklar getiriyor. Çünkü çok önemli bir
sorun olarak hala önümüzde durmakta olan Kürt so-
runu var ve isteseniz de istemeseniz de Türkiye’deki
hemen herkes bunun bir tarafıdır. Bu sorunun bir
parçası olmak için illa bir Kürt komşunun olması ge-
rekmiyor veya sadece bir Kürdü tanımak gerekmiyor.
İç Anadolu’nun bir köyünde bile bu savaşın bir mağ-
duru çıkabiliyor. Bizler de Diyarbakır’da çalışma yürü-
ten bir sivil toplum örgütü olarak her platformda bu
konudaki fikirlerimizi ifade ediyoruz. Tabi bizim ifade
ettiklerimiz temenni olmaktan öteye gitmiyor. Bu, ta-
raflarının oturup çözüm bulması gereken bir konu.
Odamız salt Kürt sorunu değil Türkiye’nin bütün
önemli sorunlarına dair fikirlerini çok açık yüreklilikle
ifade ediyor. Bazen bunu sokakta ifade ediyoruz,
bazen konferanslarla, bazen bilimsel bir kongre ile,
bazen bir üye etkinliği ile bunu yapıyoruz. Bu çaba-
mızı bundan sonra da sürdüreceğiz, çünkü bütün ku-
rumların artık başka bir şeye dönüştü bir dönemde
TMMOB kendini korumalıdır. 

Bunların dışında son dönemlerde odamızın gerçek-
leştirdiği önemli çalışmalar var. Örneğin mühendislik
disiplini içerisinde Kürtçe’nin aktif bir şekilde kullanıl-
ması için somut bazı adımlar attık. Odamız iki dilli
bir projeyi onayladı. Yine TMMOB bileşenleri ile bir-
likte Kurdi-Der ile ortaklaşa bir Kürtçe teknik çalışta-
yına hazırlanıyoruz. Biz zaten birçok alanda Kürtçe’yi
kullanıyoruz, ama batı patentli kelimelerin Kürtçe ola-
rak nasıl ifade edileceğine dair ciddi tartışmalar var.
Bu terimlerin gerçekten Kürtçe’de bir karşılığı var
mıdır, bunların Kürtçe ifade edilmesi meslek hayatı-
mızı daha da kolaylaştıracak mı, karmaşık hale mi ge-
tirecek bunların üzerinde kafa yorulacak çalıştayda.
Ben önemsiyorum, ciddi bir çalışma. Dil, bizim derdi-
mizi vatandaşa daha rahat ifade edebileceğimiz
önemli bir koridordur. Siz bir ayrı bir dille bir şeyi
ifade ederken, karşıdakinin de bunu anlamasını bekle-
mek saflıktır. Dolayısıyla ya siz onunla aynı dili konu-
şacaksınız ya da o sizinle aynı dili konuşacak. Doğru
metod da, bu işe gerçekten analitik düşünen, çö-
zümcü düşünen insanların öncülük etmesidir. Pratikte
de ciddi artıları olacaktır. Bu ülkedeki her sorunun al-
tında algılamama sorunu var, en azından böylesine
önemli bir konuda birbirimizi daha iyi anlayabileceği-
mizi düşünüyorum. Yani şantiyelerde de, devlet daire-
lerinde de, bir mahalleye su verirken de, tesisatını
döşerken de, kritik noktaları anlatırken de Kürtçe kul-
lanımının faydalı olacağını düşünüyorum. 

Makina Mühendisleri Odası 
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DDİİSSKK,,  TTMMMMOOBB  vvee  TTTTBB:: Çağrımız 
insandan yana olan herkese!

Barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama iste-
minde olan insanımız için ölümden, acıdan ve
gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyen geri-
lim ve çatışma ortamı bugünlerde giderek tır-
mandırılıyor. Türkiye bir kez daha savaş/barış
ikilemine sıkıştırılıyor.

Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her
bomba, patlayan her mayın, gerçekleşen her
türlü silahlı çatışma ülkemizde barış içinde bir
arada yaşama umudunu yok ediyor, silahların
konuştuğu yerde barışın sesi duyulmuyor. 

On yıllardır süren çatışma ortamında genç-
lerimiz ölüyor, anaların yürekleri dağlanıyor. Di-
yarbakır Silvan‘da yaşananlar bir kez daha barış
umudunu dinamitlemiştir. Artık gençlerin ölü-
müne kimsenin tahammülü kal-
mamıştır. Ölen canların
ailelerine başsağlığı, yara-
lılara acil şifalar diliyo-
ruz.

Zaten gergin bir
zeminde bulunan
Kürt sorununda,
sorunun ele alınış
biçimindeki yanlış-
lıklar, seçilmişlerin
temsiliyetinin engel-
lenmesi, karşılıklı ya-
pılan gergin açıklamalar
ve susmayan silahlarla çö-
zümden uzaklaşılıyor. Bu gidiş
çok tehlikelidir. Toplumumuz, ikiye bö-

lünmenin eşiğindedir. Türkiye’yi bir iç savaşa
sürükleyebilecek, Türk-Kürt kardeşliğini temel-
den sarsabilecek bir yarılmaya yol açacak özel-
liğe sahiptir. 

Hepimiz toplumun kamplaştırılmasına prim
vermeyerek bir arada kardeşçe yaşamı savun-
mak, silahların susmasını istemek ve sağduyulu
demokratik yaklaşımları egemen kılmak sorum-
luluğuyla karşı karşıyayız. 

Biz, ülkemizin ve insanımızın gereksindiği
kardeşlik ortamının ancak demokrasi ortamında
sağlanabileceğine inanarak, şiddet ortamından
medet umanları bir kez daha uyarıyoruz.

Başta Parlamento ve Hükümet olmak üzere
siyasal partileri, toplumsal kurumları, tüm
emek ve meslek örgütlerini, sorunlarımızın çö-
zümü yönünde barışı esas alan tüm güçleri ve
demokratik bir Türkiye özlemi taşıyan herkesi
barışı egemen kılmak için çaba göstermeye,

katkı sağlamaya çağırıyoruz.
Tarihin bir kez daha tekrarlanma-
sına, şiddetin ve silahların bir kez

daha hayatımıza egemen olma-
sına izin vermemek hepimizin
sorumluluğudur. 

DDeevvrriimmccii  İİşşççii  SSeennddiikkaallaarrıı
KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu  ((DDİİSSKK))

TTüürrkk  MMüühheennddiiss  vvee  MMiimmaarr
OOddaallaarrıı  BBiirrlliiğğii  ((TTMMMMOOBB))

TTüürrkk  TTaabbiipplleerrii  BBiirrlliiğğii
((TTTTBB))

DİSK, TMMOB ve TTB, 16 Temmuz
2011 tarihinde Türkiye gündemine 
ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptı



MMO Danışma Kurulu üçüncü toplantısı yapıldı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Ekber Çakar’ın açılış konuşmasıyla başla-
yan toplantı Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Ye-
ner’in 14 aylık çalışma raporunu sunmasıyla devam
etti. Yunus Yener’in ardından söz alan Danışma Ku-
rulu üyeleri hükümetin çıkardığı kanun hükmünde
kararnamelere yönelik TMMOB’nin ve Oda’nın nasıl
bir tutum izlemesi gerektiğini değerlendirdiler. 

‘‘TTMMMMOOBB’’yyee  ssttrraatteejjiikk  bbiirr  ooppeerraassyyoonn  ddüüzzeennlleenniiyyoorr’’  
Toplantının açılışında konuşan Oda Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ali Ekber Çakar, yaptıkları toplantının,
hükümetin seçimleri ve sonuçlarını beklemeksizin
kamu idari yapısını yeniden düzenlemeye, meslek oda-
larını işlevsiz kılmaya ve rant alanlarını genişletmeye
yönelik yayınladığı Kanun Hükmünde Kararnameler
(KHK) nedeniyle daha da önem kazandığını vurguladı.
İktidarın TMMOB ve bağlı odalarına yönelik stratejik
ve yapısal bir operasyon düzenlediğinin altını çizen
Çakar, bu sıcak gelişmeyi toplantıda doyurucu bir şe-
kilde değerlendirmek ve değerlendirmeleri oda bünye-
sinde örgütsel refleksleri geliştirici tarzda yaymak
durumunda olduklarını ifade etti. Odanın önayak ol-
duğu 15 Mayıs TMMOB Mitingi’nin ne kadar isabetli
olduğunun bugün çok daha iyi anlaşıldığını ifade eden
Çakar, Oda Yönetim Kurulu adına teşekkürlerini yine-
ledi ve böylesi kritik anlarda toplanma, birlikte hareket
etme ve eylemlilik düzeyinin yükseltilmesi gerekliliğine
işaret etti. Söz konusu KHK’lerle ilgili olarak TMMOB

Başkanı Mehmet Soğancı’nın birlik örgütlülüğüne yö-
nelik yayınladığı iki mesajdan ve ara sohbetlerde yap-
tıkları değerlendirmelerden hareketle bu
kararnamelerin amaç ve hedeflerine yönelik ön fikirler
oluşturduklarını kaydeden Çakar, “Odamız bu konu-
nun organları, üyeleri ve kamuoyu nezdinde tam anla-
şılırlığına katkıda bulunmak için bir broşür çalışması
yaparak konuyu kapsamlı olarak irdelemiş ve broşürü
bu toplantıya yetiştirmiştir. Anayasa ve ilgili Yetki Ya-
sası’na aykırılık taşıyan bu düzenlemeler Meclis’te uz-
laşma ve tartışma ortamından kaçırılarak başka bir
görünüm altında kamuoyuna sunulmaktadır. Görünen
odur ki, ‘Torba Yasa’ usulü dahi külfet olarak görül-
müş ve parlamenter sistemin kuvvetler ayrılığı ilkesi
fiilen sonlandırılmıştır” diye konuştu.

Söz konusu kararnamelerin, neoliberal dönüşü-
mün TMMOB’ye ve diğer kamu kurumu niteliğindeki
anayasal meslek kuruluşlarına uzanma çabasının bir
ürünü olduğunu belirten Ali Ekber Çakar şöyle ko-
nuştu: “Bu kararnameler, ‘kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının’ örgütlülüğüne yönelik operas-
yonel bir karardır; temsil sistemiyle karar mekanizma-
larında söz sahibi olmak ve meslek odalarının kamusal
yönünü yok etmeye yöneliktir. Anayasal kapsam veya
çerçevesinin yok edilmesi önerisini de içeren Cumhur-
başkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun ‘Meslek Ku-
ruluşları Üzerine Araştırma ve İnceleme Raporu’ndan
hareketle gündeme gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı Dev-
let Denetleme Kurulu Raporunda, ‘kamu kurumu ni-

43. Dönem Oda Danışma Kurulu üçüncü toplantısı, 9 Temmuz tarihinde Anka-
ra’da 70 Danışma Kurulu Üyesinin katılımıyla düzenlendi. Toplantıda Danışma Ku-
rulu üyeleri odanın 14 aylık çalışmalarını ve gündemdeki konuları değerlendirdiler
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teliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin Anayasa’nın
135’inci maddesinin yeniden düzenlenmesi’ özel olarak
belirtilmektedir. Yine bu raporda, ‘kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşlarının idare içinde yapılandırılmış
olmaları eleştirilmekte ve Kamusal tipteki örgütlenme
modeli, meslek kuruluşlarının tam anlamıyla bir sivil
toplum kuruluşu haline dönüşmesini engelleyen bir
ortam oluşturmakta (…) mesleki örgütlenmenin mec-
buri, tekelci ve hiyerarşik yapısını da pekiştirmektedir’
denilmektedir. En özet haliyle bu ve benzeri gerekçeler-
den hareketle ilgili anayasal meslek kuruluşlarının idari,
iç işleyiş, mali yapı, üyelik, genel kurullar ve seçim sis-
temlerinin değiştirilmesi gerektiği uzun uzun belirtil-
mektedir.” 

İİşşlleeyyiişşllee  İİllggiillii  MMeevvzzuuaatt  YYaassaayyllaa  YYaappııllaabbiilliirr
Söz konusu düzenlemelerin yasalara aykırılığına dik-

kat çeken Çakar, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na meslek
odalarıyla ilgili verilen görevler ise Anayasa’nın 135. mad-
desinde yer alan ‘kanunla kurulma’ ve ‘Devletin idari ve
mali denetimine ilişkin kuralların kanunla düzenleneceği
esası’ ile vesayet denetimine ilişkin Anayasa ve İdare Hu-
kuku ilkelerine açıkça aykırılık taşımakta, yerinden yöne-
tim kuruluşu olmanın ‘kamu tüzelkişiliği’ ve ‘özerklik’
şeklindeki asli unsurlarını zedelemektedir. Özetle, meslek
odalarının kuruluş ve işleyişiyle ilgili mevzuatın mutlaka
yasa düzeyinde yapılması gerektiği Anayasa hükmüdür.
Bu nedenle, meslek odalarının kuruluş ve işleyişine iliş-
kin herhangi bir mevzuatın hazırlanması yetkisinin bir
bakanlığa devredilmesi olanağı bulunmamaktadır. Bu
nokta bizim hukuki dayanaklarımız ve haklılığımıza işa-
ret etmektedir. Bu hususun bilince çıkarılması çok
önemlidir” dedi.  

Çakar, yeni kurulan bakanlıkların görev ve yetkileri-
nin mesleğe ve ülkeye ne getirip ne götüreceği konu-
sunda kamuoyunun etkili bir şekilde bilgilendirilmesi
gereğini vurguladı. 

‘‘UUzzllaaşşmmaa  aarraayyıışşllaarrıınnıınn  ddıışşıınnddaa  kkaallmmaallııyyıızz’’
Yeni Anayasa tartışmalarına da değinen Çakar, bu

konuda egemen siyaset alanındaki bütün “uzlaşma” ara-
yışlarının tamamen dışında kalınması gerektiğini kay-
detti. Yeni anayasa girişiminin demokrasi ve
özgürlüklerle bir alakası olmadığına işaret eden Çakar,
yeni anayasa girişiminin neoliberal serbest piyasa düze-
ninin anayasal statüye kavuşturulması çabası olarak gün-
deme geldiğini söyledi. Türkiye’nin sosyo-ekonomik
yapısını ve kamu yönetimini tamamen liberalleştirmeye
ve otoriter bir yönetim tarzı oluşturmaya yönelik yeni

anayasa girişimlerine karşı, bütün emek ve demokrasi
güçleriyle birlikte bağımsızlıktan, emekten, halktan, barış
içinde bir arada yaşamdan yana ve eşitlikçi, özgürlükçü,
demokratik, halkçı-toplumcu bir anayasa perspektifinin
oluşması ve etkin kılınması için TMMOB’nin inisiyatif al-
ması gerektiğini belirtti.  

““DDiikk  DDuurruuşşuummuuzzuu  KKoorruummaallıı  vvee  GGüüççlleennddiirrmmeelliiyyiizz””
İktidarın ‘ustalık’ dönemindeki hedefleri arasında

TMMOB’yi düzenlemenin de bulunduğuna dikkat çeken
Çakar, “TMMOB anayasa referandumunda ve genel se-
çimlerde liberal rüzgârlar karşısında eğilmemiş, dik du-
ruşunu sürdürmüş nadir örgütlerin başında gelmektedir.
Bu duruşu gözbebeğimiz gibi korumak ve güçlendirmek
durumundayız. Önümüzdeki süreçte odamız ve
TMMOB’de yaratılan birlik esprisi en üst düzeyde ko-
runmalıdır. Disiplin ve dayanışmamızı geliştirmek,
TMMOB’ye ve odalarımıza yönelik olası ani saldırılara
karşı hazırlıklı ve anında refleks geliştirebilecek durumda
olmak için gündemimizi toplumsallaştırmak ve bu yönde
aktif görevler üstlenmek, öncelikli görevlerimiz arasında
olmalıdır” diye konuştu. 

Daha sonra Eskişehir Şube adına konuşan Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Erhan Kutlu, iktidarların muhale-
feti hiçbir zaman sevmediğini, bunun da sadece
Türkiye’ye özgü olmadığını söyledi. Kutlu konuşmasında,
yeni yasal düzenlemelerin “en büyük amacının denetim-
den kaçmak” olduğunu ifade etti. 



Oda örgütlülüğü ve Şehircilik 
Bakanlığı teşkilat yapısı üzerine

Bilindiği üzere Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın kuruluş kanunu, kısa süre önce Kanun Hük-
münde Kararname ile değiştirilmiştir. Bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinde Bakanlı-
ğın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin ve bu
meslek mensuplarının kayıtlı oldukları meslek oda-
larının mevzuatı, norm ve standartlarını hazırla-
mak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak,
ilgililerin kayıtlarını tutmak şeklinde düzenlenmiş-
tir. Özetle bu düzenlemeyle oda görüşünde de be-
lirtildiği üzere;

TMMOB ve bağlı odalardan ayrı bir tüzel kişi-
lik olan bakanlığın, TMMOB ve bağlı odaların
mevzuatını hazırlamasının öngörülmesi açıkça
yetki gaspı anlamını taşımaktadır. Böyle bir
durum, bir meslek
grubunun kendi
mesleki faaliyetle-
riyle ilgili söz ve
karar yetkilerinin
elinden alınması
sonucunu berabe-
rinde getirmektedir. Meslek odalarının kurulu-
şundaki en önemli faktörlerden biri olan,
merkezi idareye karşı kendi meslek gruplarının
hak ve çıkarlarını örgütlü bir şekilde savunma-
ları ve gelişmesini sağlamaları, mevcut ekonomik
ve sosyal yapı içerisinde en az diğer çıkar grup-
ları kadar fayda elde etmek için kurumsal bir
faaliyet gösterebilmeleri, kendi mevzuatını hu-
kuka uygun bir şekilde hazırlayabilmeleri ve uy-
gulayabilmeleriyle olanaklıdır. 

Netice olarak üyenin hak ve çıkarlarının ör-
gütlü bir oda ile savunulacağı aşikardır. Doğal ola-
rak da örgütlülüğe vurgu yapma, örgütlü olma
zamanıdır. Örgütlülük ise sıcak, güvenli bir kalaba-
lık olma halidir. Bu tanım benim çok sevdiğim, en
kısa şekilde çok şey anlatmaya çalışan ve bunu da
başarmış bir aklın tanımlamasıdır.

Elbette her olguda olduğu gibi karşıtı da, kendi
tanımından uzak olma halidir; o halde bunun adı
da örgütsüzlüktür. İşte tam da bu noktada örgütlü
olmayan topluluklara "yığın" denmektedir. Çünkü
bu topluluklar karakterini yitirir, dahası hayat tarzı

dönüşümü, düşünsel kısırlık ve hareket kabızlığı
yaşarlar. Akıllarını kullanmada ve duruşlarını sergi-
lemede ıkınmayla başlayan örgütsüzlüğün, bağır-
sak tembelliğine benzer şişkinlik yaptığının da,
umumi hela aranan vakitlerde pekiştiği aşikardır.
Kısaca bence örgütsüzlük, hamal acısıdır; çünkü
sırtına yüklenenin haddi hesabı yoktur. 

Tek başınadır ve altına gireceği\girmek zo-
runda kaldığı ağırlık sadece yük sahibinin vicda-
nında tartılmaktadır. Yalnızlığı sevmeye çalışmaktır
örgütlü olmamak. Çünkü 'güçsüz ve çaresiz' artık
tecavüzcüsüyle evlendirilmeye çalışılmaktadır. Ör-
gütsüzlük, aynı zamanda, terazisi bozukların ada-
letine sığınmaktır. Sokaklarda kurşunlanan
çocukların hesabının sorulamamasıdır. Ekmeği as-

lanın ağzında değil de
başka yerinde aramak zo-
runda kalanların itilmişli-
ğidir. Kardaki ayak
sesinden ana dilini foto-
sentezlemeye çalışanın al-
datıcılığıdır. Ve örgütlü

olmamak, köle sahibinin kölesine bağımlı olduğu
için ancak kölesi kadar özgür olabileceği çelişkisi-
nin köle tarafından anlaşılamayışı gibidir.

Dolayısıyla örgütlü olmanın önemiyle biz
meslek odalarının bakanlıkça yetki gaspına uğra-
yacağı anlamı taşıyan yasa değişikliği, odaların
tüm organları için mücadeleyi daha da anlamlı
hale getirmiştir. Ve MMO Diyarbakır Şube ör-
gütlülüğünün de, üyeleriyle birlikte sorgulayıcı,
gerektiğinde tek vücut ve gerektiğinde eleştirel
olgunluğu asla eksilmeyecektir. Bir birikinti ol-
mayı reddeden, onlarca yıl damlayıp göllenmiş
bir aile olarak, kendi meslek örgütümüz içeri-
sinde üye eksenli, güçlü ve örgütlü bir camianın
sürekliliği ile üye nezdinde envai engellerin kaldı-
rılması, gerçek taleplerin karşılanması ve sizlerin
de farkında olduğu çelişkilerin tümüyle cevap
bulması her zaman ortak arzu ve özlemlerimiz
olacaktır. Elbette ki bu yapı, odamız, üyelerinin
kendileri ve iradi tercihleriyle inşa edilmiş ör-
gütlü mücadelesini daima hak, hukuk, barış ve
kardeşlik için sürdürecektir. Saygılarımla…

ÜÜyyeenniinn  hak ve çıkarlarının örgütlü
bir oda ile savunulacağı aşikardır.
Doğal olarak da örgütlülüğe vurgu

yapma, örgütlü olma zamanıdır
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Bülent ÖZDEL
MMO 
Diyarbakır
Þube Sekr.
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Neler Oluyor..!
Asırlardır kendi yönetici/diktatörleri tarafın-

dan sömürülen, ezilen Ortadoğu halklarının
kendi kaderlerini tayin etme çabaları takdire
şayan olmakla birlikte, dünya dengelerini sarsa-
cak etkiye sahip olduğu kesindir. Ortadoğu’daki
halk isyanları, yıllardır baskıcı rejimler tarafın-
dan yönetilen diğer halkları, gidişata dur deme
noktasında cesaretlendirmiştir. 

Bu isyanlar, Ortadoğu’daki bazı devlet yö-
neticilerinin rejimlerini gözden geçirmelerinin
yanında, halkın beklentilerine cevap olma ümi-
diyle sosyal reformlar yapmaya zorlasa da, ba-
zıları hâkimiyetlerini mutlak kılmak için bin
bir hileye başvurmaktadır. Türkiye bu devletle-
rin başında yer almaktadır.

Neolitik çağdan bu yana, bu topraklar üze-
rinde yaşamış, tarih boyunca yenilmiş ama
asla teslim olmamış, sürekli asimilasyona
maruz kalmış, dili, kimliği, kültürü önce ya-
saklanmış sonra inkar edilmiş Kürtler, yaklaşık
30 yıldır sadece Ortadoğu değil, ezilen bütün
dünya halklarına model olabilecek haklı bir
mücadelenin öncüsü olmuştur. 

Karşılığında 17 bini aşan faili meçhul(belli) ci-
nayet, boşaltılan 4500 köy ve mezra, yerlerinden
sürgün edilen 3 milyon kişi, hapishane ve işkence-
lerde ölen binlerce insan, sadece düşüncelerinden
dolayı hüküm giymiş binlerce siyasi mağdur. Sıra-
lamış olduğumuz bütün bu insanlık suçlarına rağ-
men, her gün bir önceki güne oranla daha
bilinçlenmiş, davasına sadakati artmış, başı yarıl-
mış ama asla eğilmemiş inatçı Kürt nice hükü-
metler eskitmiş, açılım diye dayatılan tasfiye
planlarını boşa çıkarmıştır.

Kürt cephesinden bakıldığında Kürt sorunu-
nun çözümü için bir dönüm noktası olan 12 Ha-

ziran 2001 seçimleri milat önemindeydi. Hükü-
met cephesinden bakıldığında da seçimler bir
dönüm noktası, ancak Kürt siyasi hareketini tas-
fiye edip kendi Kürtleri içerisinde muhataplar
yaratarak Kürt sorununa çözüm kılıfı uydurmak
için milat sayılıyordu. 

Kürtler, 12 Haziran’da, şimdiye kadarki en iyi
seçim başarılarını elde ederek yine
hükümeti/devleti hayal kırıklığına uğratmanın
yanı sıra barışın adresi, sorunun muhatabı, 30
yıllık savaşın bitmesi için umut oldular. Diğer
taraftan AKP zaferin verdiği sarhoşluk ve Kürt-
lere karşı devreye soktuğu onca planın boşa çık-
masının sebep olduğu şaşkınlık ile kendince yeni
planlar yapıp, yeni savaş senaryoları yazmaya
başladı. AKP farklıydı, arkasında güçlü bir halk
kitlesi, iktidarının üçüncü dönemi ve kendince
artık ustaydı. Bunun için yapacağı plan şanına
yakışır bir plan olmak zorundaydı.

İki yıllık iktidar döneminde yargı, asker, polis,
medya, YSK ve eğitim sistemini kontrolü altına
alan AKP ve Ortadoğu’da Şeyh-ül İslam olma yo-
lunda emin adımlarla ilerleyen Erdoğan bu sefer
uluslar arası bir konsepti devreye sokarak Kürtle-
rin şimdiye kadar büyük bedeller ödeyerek elde
ettikleri kazanımları lütufmuş gibi göstermeye ça-
lıştı. Çözümsüzlük yolunda atılan ilk adım KCK
davasından tutuklu 6 blok milletvekilinin serbest
bırakılmaması tutuklu vekillerden, 12 Haziran se-
çimlerinde Diyarbakır’dan bağımsız aday olan ve
yaklaşık 80 bin oy alarak milletvekili seçilen sayın
Hatip Dicle’nin milletvekilliği düşürülerek yerine
AKP’nin adayı Oya Eronat’ın meclise girmesi oldu.
Blok milletvekilleri tepki olarak meclisi boykot
etti. Blok milletvekillerinin meclis boykotunu CHP
ve MHP’nin darbeci, çeteci, hortumcu tutuklu
adaylarıyla kıyaslanarak boykot kararlarının yersiz
olduğu izlenimi verilmeye çalışıldı. Amaç Kürt si-
yasetçilerini seçmenleri gözünde itibarsızlaştır-
maktı. Aynı zamanda hazırlanacak yeni anayasada
Kürtlerin taleplerini minimize etmekti. 

Bütün bu gelişmeleri takiben 14 Temmuz 2011
tarihinde Silvan’da gerçekleşen saldırıda 13 asker
ve 2 PKK’linin hayatını kaybetmesi dışında, hangi
tarafa ve kimlere ait olduğu bir türlü belirleneme-
yen 5 cenaze, zamanda yolculuk yapmış gibi bizi

Zeki BARAN
Mak. Müh.

AAKKPP  vvee  lliiddeerrii  Erdoğan dayatmacı politi-
kalarından vazgeçerek sivil toplum ör-
gütleri ve aydınlar başta olmak üzere,
toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla
hak ve özgürlüklerin esas alındığı sivil
bir anayasa çalışmasını yürütmelidir



1990’lı yıllara götürdü. 16 Temmuz’da İran’ın Kandil’e
yönelik başlatmış olduğu bombardıman, Türk asker-
lerinin İran cephesinde İran ordusu ile beraber
PJAK’a karşı savaştığı iddiaları, Hakkari Çukurca’da
yaşanan çatışma sonrası Türkiye’nin Kandil’e yönelik
başlatmış olduğu ve neredeyse aralıksız devam eden
hava harekatı, barışa ve Kürt sorununun çözümüne
yönelik bütün yollara barikat kurmuş durumda.
Yandaş ve candaş medya savaş kalemşörlüğüne so-
yunarak adeta savaş tellalığı yapmakta. Beyinleri
küflenmiş sözde savaş ve terörle mücadele uzman-
ları, başarısız emekli komutanlar ekran ekran dolaş-
tırılarak savaşın stratejisini belirleyip, şiddet
ortamını haklı gerekçelere dayandırmak için ellerin-
den geleni yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar.

Türkiye’nin son süreçte özellikle Kürtlere karşı
İran ile koordineli bir şekilde siyasi ve askeri alanda
hareket etmesindeki amaç, aylardır Suriye’de baş
gösteren halk isyanlarının olası bir parçalanmaya
sebep olması durumunda Suriye topraklarından ne-
malanmaktır. Aralık ayına kadar ABD'nin Irak’tan as-
kerlerinin tamamını çekmesi durumunda doğacak
güvenlik boşluğunu doldurma iddiası ve özellikler
Kuzey Irak’ta rahatça at koşturabilmek için Kandil’de
bir tampon bölge oluşturmak. Federe Kürdistan Böl-
gesi’nin hareket alanını kısıtlamak. Sınır ötesi ope-
rasyonlarla Kürtlere gözdağı vererek onları taviz
vermeye zorlamak. Bütün bunları yaparken toplu-
mun tansiyonunu yüksek tutmak için Abdullah

Öcalan’ın avukatlarıyla olan olağan görüşmelerini
engellemek. Gündemi saptırarak kaşla göz arasında
APK anayasasını çıkarıp halka dayatmak.

Bütün bunları yaparken hesaba katmadıkları
Kürtlerin de eski Kürtler olmadığıdır. Kürtler bugün,
hiç olmadıkları kadar birbirine kenetlenmişler. Ulu-
sal bilince sahip, kendi kendini yönetme iradesi ve
potansiyeline sahiptir. Türkiye’nin Kandil’e yönelik
hava harekatında öldürülen 7 sivilin 4 ülkede yaşa-
yan Kürtler tarafından sahiplenilmesi, sınırda canlı
kalkan olmaları bunun en büyük örneğidir. Bunun
için AKP ve lideri Erdoğan bir an önce akılını başına
alıp, savaş politikalarından vazgeçmelidir. Dayatmacı
politikalarından vazgeçerek sivil toplum örgütleri
ve aydınlar başta olmak üzere, toplumun bütün
kesimlerinin katılımıyla hak ve özgürlüklerin esas
alındığı sivil bir anayasa çalışmasını yürütmelidir.
Şu an tutuklu bulunan binlerce düşünce mağdu-
runun mağduriyetlerini gidermeli, siyasi operas-
yonlarına bir an önce son vermelidir. 3 milyon
insanın imza karşılığı siyasi irade olarak kabul et-
tiği Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümü
noktasında rolünü oynaması için koşulları iyileşti-
rilmeli ve şahsına yönelik tecrite son verilmelidir.
''Taraf olmayan bertaraf olur'' diyenler, barıştan
çözümden yana taraf olmalıdır. Aksi taktirde dün
Hüsnü Mübarek ve Kaddafi ile arkadaş, dindaş, fi-
kirdaş olanın yarın onlarla aynı kaderi paylaşma-
yacağının bir garantisi yok.

Makina Mühendisleri Odası 
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Toplumsal Cinsiyet*
ÖÖzzeett::
Toplumun siyasal, sosyal, kültürel vb. yapısı

içerisindeki öğreti ve roller; kadınların ve erkekle-
rin doğdukları günden başlayarak yaşamlarında
yer almaktadırlar. Bu nedenle toplumsal cinsiyet
kavramı ve rollerinin etkisi her alanda kadın ve
erkek üzerinde farkında olarak /olmayarak kendini
hissettirmektedir.

Bu çalışmada toplumsal cinsiyet kavramı irde-
lenmiş ve mühendislik-mimarlık bölümlerinde
okuyan kadın öğrencilerin katıldığı bir anket çalış-
ması ile bütünleştirilmiştir. 

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Toplumsal cinsiyet, Mühen-
dislik eğitimi, Eril dil, Dicle Üniversitesi 

11..GGiirriişş  ::                
İnsan hakları evrensel bildirisinde “tüm kadın

ve erkekler ayrımcılığa uğramadan yaşama, sağlık,
eğitim ve çalışma haklarından eşit olarak yarar-
lanma hakkına sahiptirler” denilmektedir. Ancak
geçmişten günümüze baktığımızda; toplumsal ya-
şamın birçok alanında erkeğe kadından daha fazla
değer veren bir eşitsizlik modeli süregelmektedir.
Bu eşitsizlik modeli özellikle çalışma yaşamı, top-
lumsal yaşam, evlilik ve aile yaşamı gibi alanlarda
daha fazla göze çarpmaktadır [2] 

Bu alanlardaki eşitsizliklerin kadınların top-
lumsal statülerini olumsuz yönde etkilemesinin
önüne geçilmesinin gerekliliği ilk defa 1995 yılında
Pekin’de yapılan 4. Dünya Kadın Konferansı’nda ele
alınmıştır. Bu konferansta kadın-erkek eşitliğinin
sağlanması için toplumsal cinsiyet bakış açısının
tüm program ve politikalara yerleştirilmesinin ge-
rekliliği ortaya konmuştur [1] . Bu noktada karşı-
mıza cinsiyet, biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet,
toplumsal cinsiyette eşitlik vb. kavramlar çıkmakta
ve kadın ile beraber anılmaktadır. Bu kavramlara
kısaca baktığımızda; cinsiyet; kadın ve erkek ara-
sında bir eşitsizlik değil, sadece bir cinsiyet farkı
yaratmaktadır. “Cinsiyet” biyolojik olarak kadın-
erkek ayrımını anlatmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet (Gender)  kavramı; kadınlar
ve erkekler arasındaki farklılıkların sadece biyolojik
farklılıklar olmadığını, bu biyolojik farklılıkların so-
nucu ortaya çıkan sosyal kültürel farklılıkları işaret
etmek için kullanılmaktadır. Yani sabit ve evrensel
olmayan toplumsal değişim süreçlerinde dönüşen

kişilik özellikleri, roller gibi kategoriler toplum ta-
rafından oluşturulmaktadır. Farklı kültürde, farklı
coğrafyalarda kadınlara ve erkeklere toplumsal/sos-
yal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade
eder. Bu roller ve sorumluluklar incelendiği tarihe,
sosyal ve kültürel yapıya, coğrafyaya göre farklılık-
lar gösterebilmektedir. Bunlar da toplumsal cinsi-
yet eşitsizliği oluşturur.

Bu eşitsizliğin giderilmesi, toplumsal cinsiyette
eşitlik ilkesinin yaşama geçirilmesi gerekmektedir. 

Toplumsal Cinsiyette Eşitlik (Gender Equalıty);
Fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kulla-
nımında, hizmetlere ulaşmada bireyin cinsiyeti ne-
deni ile ayrımcılığa maruz kalmaması/ayrımcılık
yapılmamasıdır.

Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kavramsallaştı-
rılması dört temel yaklaşımı ön plana çıkmaktadır
[3].  Bunlar;

11.. Biyolojik cinsiyet farklılıklarına dayanan yak-
laşımlar,

22..  Cinsiyet rollerine dayanan yaklaşımlar,
33..  Kadınların azınlık konumlarına dayanan yak-

laşımlar, 
44..  Kadınların kast/sınıfsal konumlarına daya-

nan yaklaşımlardır.  
Biyolojik cinsiyet farklılıklarına ya da cinsiyet

rollerine dayanan yaklaşımlar, toplumsal cinsiyet
ilişkilerinden kaynaklanan eşitsizlikleri daha birey-
sel düzeyde incelemektedirler. Örneğin, biyolojik
cinsiyet farklılıklarına dayanan yaklaşımlar, toplum-
sal cinsiyet ilişkilerini biyolojik cinsiyet farklılıkla-
rına indirgemekte ve bu ilişkilerin diğer toplumsal
eşitsizliklerle olan etkileşimlerini incelemekte ye-
tersiz kalmaktadırlar. 

Cinsiyet rollerine dayanan yaklaşımlar ise,
kadın ve erkek rollerine ilişkin yaptıkları tanım-
larda kadının rolünü genellikle ‘ev içi işler’, ‘çocuk-
ların bakımı’ vb. orta sınıf değerlerine göre
belirlemektedirler. Bu yüzden, bu yaklaşımlar top-
lumsal cinsiyet ilişkilerinin farklı toplumsal sınıflar
için nasıl değiştiğini açıklamakta yetersiz kalmak-
tadırlar.

Kadınların azınlık ya da kast/sınıfsal konumla-
rına dayanan yaklaşımlar ise toplumsal cinsiyet
ilişkilerini daha genel düzeydeki sınıfsal, dinsel vb.
toplumsal yapılarla açıklamaktadırlar. 

Bu yaklaşımlar ve toplumsal eşitsizlik nedenle-
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Gurbet ÖRÇEN
Mak.Yük.Müh.



rinden biri olan toplumsal cinsiyet ilişkilerini inceler-
ken , bunların diğer yapılarla olan ilişki ve etkileşim-
leri de önemlidir..

22..TToopplluummssaall  CCiinnssiiyyeett  vvee  RRoolllleerr::
Toplumsal cinsiyet kavramının içinde barındırdığı

kavramlardan birisi de toplumsal cinsiyet rolleridir.
Toplumsal cinsiyet rolleri; geleneksel, sosyal ve kültü-
rel olarak toplum tarafından kadına ve erkeğe uygun
görülen kişilik özellikleri ve davranışları (rolleri) içer-
mektedir. Bu rollerin her şekli yıllarca yazılı bir kural
olmadan aktarılmış öğretiler ve kültürel yapılanmalar
ilişkisini de içermektedir.

Toplumsal cinsiyet rolleri sosyal ortamın vazgeçile-
meyen özelliklerinden biridir ve bireyin kimliğini or-
taya koyma sürecinde etkilidir. Sosyal ortamda
bireylerden cinsiyetleri doğrultusunda ve buna bağlı
olarak sosyal ortamın o cinsiyetten beklentisi olan rol
modellerine uygun kimlikler geliştirilmesi beklenir. Bu
anlamda toplumsal cinsiyet rolleri bireyin zihin ve
benlik süreçlerini etkileyen en önemli araçsal sembol-
ler bütünüdür. Bu araçsal semboller üzerinde eril söy-
lemin iktidar kurması, bu araçları kullananların bu
bakışın iktidarına maruz kalmalarına neden olmakta-
dır [4] .

Aslında cinsiyetimize yönelik ipuçları bizler daha
bebekken oluşturulmaya başlamaktadır. 

Dünyaya kız ya da erkek olarak gelmemiz, bizim
seçtiğimiz bir şey değildir. Hangi kül-
türde, çağda yaşarsak yaşayalım, kız ya da
erkek olarak doğmak, biyolojik varlığımı-
zın bir niteliğidir. Yeni doğan çocuğun biyolojik
bir cinsiyeti vardır, ama henüz toplumsal cinsi-
yete sahip değildir. Ancak daha doğum önce-
sinde ve sonrasında kız bebeklerin eşyaları
için pembe, erkek bebeklerin eşyaları için
mavi rengin tercih edilmesiyle başlayan
süreç, erkeklerin ve kadınların yapabile-
ceği işler konusunda da yapay ayrımlar
üretmektedir. Bu süreçler ayrışmaları ve
doğum ile başlayan toplumsal öğreti-
leri içermektedir. Çocuk büyürken
toplum da, çocuğun önüne cinsiyete
uygun kurallar, şablonlar ya da dav-
ranış modelleri dizisi koyar. Belirli
toplumsallaştırma etkenleri -
özellikle aile, medya, arkadaş
grupları ve okul- söz konusu
bu beklentileri ve modelleri somutlaştırarak
çocuğun bunları sahipleneceği ortamları hazırlar.

Çeşitli öğrenme mekanizmaları da işin içine girmekte-
dir: koşullanma, öğretim, model alma, özdeşleşme, ku-
ralları öğrenme gibi. 

Toplumsal modeller ya da kurallar, ayrıntıları ne
olursa olsun, az ya da çok içselleştirilirler. Bunun so-
nucunda, normalde belirli bir cinsiyetin toplumsal
beklentileriyle örtüşen bir toplumsal cinsiyet kimliği
ortaya çıkar. 

Bu çerçevede erkek cinsiyeti ile kadın cinsiyeti ara-
sında toplumsal yaşama katılma düzeyi açısından fark-
lılıklar oluşur. Sayısal bakımdan eşit olmakla beraber
iki cinsin toplumsal alanda temsiliyetleri farklılaşır.
Kadın cinsiyeti daha çok ev gibi özel alanda kalırken,
erkek cinsiyeti dışarıda her türlü kamusal alanda ken-
dini ifade eder. Çalışma yaşamından siyasete, sivil top-
lum örgütlenmesinden eğitime kadar her türlü
kamusal alanda iki cins temelindeki bu görünüm top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğini oluşturur.

Cinsiyet ile edinilmiş kimlik, kişilerde içinde yaşa-
nılan toplumun onlara uygun gördüğü şekillerde var
olmaktadır. Yani kişi doğum ile kazanmış olduğu cinsi-
yet kimliğini daha sonra toplumsal yaşantısı sonucu
kazandığı özelliklerle bütünler. Kişi böylece kendisi
hakkında sahip olduğu düşüncesini yani kadın ya da
erkek olarak sahip olduğu cinsiyetle ilgili yorumlama-
larını içinde bulunduğu toplumun ortak değer ve ina-
nışları ile belirgin hale getirir. Yetişkinler, erkek ve

kadınlar karı ya da koca,
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anne ya da baba olarak belirgin bir biçimde farklı cinsi-
yet ilişkili roller üstlenirler. Kadınlık ve erkeklik, tanım-
lanmış toplumsal rollerdir. Kadınlık ve erkeklik, bir
karşıtlık ilişkisiyle kurulur. Kadın, özel alana ait, doğaya
yakın, seyredilen, edilgen, tüketen, bağımlı kavramlarıyla
anlamlandırılırken, erkek; kamusal alana ait, kültür ve
teknolojiye yakın, seyreden, etken, üreten ve özgür kav-
ramlarıyla anlamlandırılır. Ancak üretilen bu anlam, sos-
yal ortamın eril özelliklerinin baskın geldiği bir
yaklaşımdır ve eril söylemi onaylayacak kodlamalara da-
yanır ve kadının tarihsel görünürlüğünü azaltan neden
de budur [4].

Yapılan araştırmalara göre [1] toplumsal cinsiyet rol-
leri, kadın ve erkeğin özellikle çalışma yaşamı, toplumsal
yaşam, evlilik ve aile yaşamındaki rollerinde belirgin fark-
lılıklar göstermektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinin ça-
lışma yaşamına ilişkin yansımaları incelendiğinde;
kadınlara statüsü ve ücreti daha düşük işlerde çalışma,
çalışmak için eşlerinden izin almaları gibi roller uygun
görülmektedir. Toplumsal yaşamda kadınların akşamları
tek başına sokağa çıkmamaları, kadınların yalnız yaşama-
maları gibi yargılar bulunmaktadır. Aile yaşamına bakıl-
dığında; kadınlardan eşlerinden şiddet görüyorlarsa bu
durumu saklamaları, ev içinde çocuk bakımı, temizlik
gibi işlerle ilgilenmeleri beklenmektedir. Evlilik yaşa-
mında ise kadına; evlenmeden cinsel ilişkide bulunma-
ması, erkek çocuk doğurarak statüsünü yükseltmesi gibi
roller yüklenmiştir. Erkeklere ise bu alanlarda kadınlara
ilişkin belirlenen rollerin tam tersi roller yüklenmektedir.
Bunun sonucunda kamusal alanda çalışma ve politika
doğal olarak erkek; ev işleri ve aile ile ilgili özel alanlar
kadın işi olarak benimsenip kabul görmüştür [1]. 

Cinsiyetçi iş bölümü de içselleştirilmiştir. Pilot ya da
cerrah denildiğinde akla genel olarak kadın gelmemekte,
çünkü bu işler kadınsı bulunmamaktadır. Ancak, ana-
okulu öğretmeni, hemşire, hostes denildiğinde akla kadın
gelir. Bu koşullanmalar kadın ve erkeklerin kendilerini
konumlamaları açısından da belirleyen olduğu için,  cin-
siyetçi iş bölümünde onay mekanizması işlemektedir. 

Özetle, bireyin içine doğduğu sosyal ortamın genel
özelliklerini öğrenerek kendini nesneleştirmesi ve kendi-
sini başkalarının gözünden görme sürecinde kullanılan
sembolik araçlar, ataerkil yapılanma nedeniyle eril özel-
likler taşımaktadır. İnsanlığı var eden her iki cinsten biri
olan erkekler bu durumun avantajlarını kendilerince kul-
lanırken kadınlar için durum bir dezavantaj oluşturmak-
tadır. Zihin ve benlik potansiyellerinin ortaya
konmasında kullanılan sosyal ortamın genel özellikleri,
dil, toplumsal cinsiyet rolleri, eğitim ve sosyalizasyon gibi
çeşitli araçsal sembollerin ataerkil zihinsel kodlar içeren

eril bir bakış açısıyla kurgulanıp, yapılandırılmış ve de-
vamlılığının bu anlamda sağlanmış olduğu görülmekte-
dir. Kullanılan bu araçların eril özellikleri kadınların
benlik ve kimlik potansiyellerinin ortaya konulma süre-
cini sosyal ortamın genel özellikleri ve beklentileri doğ-
rultusunda biçimlendirilmesi sonucunu ortaya
çıkartmaktadır. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak ka-
dınlar, kendilerini diğerlerinin gözünden görmeğe çalış-
tıkları zaman sanatçı, öğretmen, mühendis, mimar
olarak görülmekten daha çok kadın, anne, kız kardeş
olarak görülme eğilimini tespit etmektedirler. Sosyal
ortam sürekli olarak kadınların kimliklerini erkeklerin
bakış açısına göre belirlemek, düzenlemek ya da en azın-
dan sosyal kimliklerinden çok biyolojik kimlikleriyle algı-
lanmak zorunda oldukları sosyal süreçleri yine ve
yeniden üretmektedir. Tüm bunların sonucu olarak ka-
dınlar kimlik potansiyellerini ortaya koyma sürecinde
sosyal ortamın sembolik araçlarının eril özelliklerinden
dolayı daha çok zorlanmakta ve güçlüklerle karşılaşmak-
tadırlar [4].

“Geleneksel Toplumsal Cinsiyet Rolleri” sadece ka-
dınlar aleyhine bir durum yaratmamak ta, aslında erkek-
lerin omuzlarına da çok ağır bir yük yüklemektedir. Bu
omuzlardaki yük erkek üzerinde de olumsuz sonuçlar
oluşturmaktadır. Kendisi ile birlikte kimi zaman onlarca
kişiden oluşan bir ailenin de her türlü ihtiyacını karşıla-
mak erkeğin görevi olunca, erkeğin bunu başarabilmek
için insanüstü bir çaba göstermesi, başaramaması yada
görece başarısız olması erkeklerin ağır psikolojik travma-
lar geçirmesi, hatta para, güç ve iktidar için yasadışı yol-
lara başvurması, kuvvet kullanması gibi sonuçları da
beraberinde getirmektedir. Özellikle “Aile İçi Şiddet ,
ekonomik şiddet “ dediğimiz olguları yaratan en önemli
sebep diğer sebepler yanında “Geleneksel Toplumsal
Cinsiyet Rolleri”dir. [5]. 

22..  TToopplluummssaall  cciinnssiiyyeett  vvee  eeğğiittiimmee  eettkkiissii::  
Eğitim düzeyinin yükselmesi özellikle üniversite dü-

zeyi, bireylerin toplumsal cinsiyet rollerine çağdaş bir
bakış açısı kazandırmakta, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
ve hakkaniyetin kadın lehine belirleyicisi olmaktadır.
Bunun yanında kadın ve erkekler arasında sosyal ya-
şamda eşitliğin sağlanması ve kadının toplumsal statüsü-
nün yükseltilmesi için toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin
toplumun bilinçlendirilmesi ve topluma duyarlılık kazan-
dırılması son derece önemlidir. Çoğunluğu geleneksel bir
yapıya sahip olan toplumumuzda özellikle çalışma, aile,
evlilik yaşamı ve toplumsal yaşam alanlarına ilişkin ka-
dına ve erkeğe yüklenen rollerin, üniversite öğrencileri
açısından nasıl bir anlam taşıdığının araştırılmasının son
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derece önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle
birçok araştırmacı tarafından  lise ve üniversite öğren-
cilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel
ve geleneksel olmayan algılarını belirlemek amacıyla
yapılan çalışmalarda; öğrencilere “kadının temel görevi
eve ve aileye bakmaktır”, “evin reisi erkek olmalıdır”,
“ailenin geçimini sağlamak erkeğin sorumluluğunda
olmalıdır” vb. gibi toplumsal cinsiyet rollerini içeren
ifadeler yöneltilmiştir. Araştırmaların sonucunda öğ-
rencilerin cinsiyet rolleri konusunda geleneksel rolleri
benimsedikleri belirlenmiştir. Ayrıca kız öğrencilerin
erkek öğrencilerden daha az geleneksel rollere sahip
oldukları da saptanmıştır [1].

Yine ülkemizde ise üniversite öğrencilerinin gele-
neksel cinsiyet rollerine ilişkin düşüncelerinin belirlen-
mesi amacıyla yapılan çalışmalarda; erkek öğrencilerin,
kız öğrencilere göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin
daha geleneksel bakış açısına sahip oldukları belirlen-
miştir [1]. Erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin
geleneksel bakış açıları toplumda kadınların statüsünü
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle günü-
müzde kadınlar, toplum içerisinde istenilen statüye
ulaşamamıştır ve erkeklerin gerisinde kalmıştır. Oysa
dünyada refah ve barışın sağlanması, sürdürülebilir
kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi ve kadının toplum-
sal statüsünün artırılabilmesi için sosyal yaşamın her
alanına kadınların erkeklerle eşit bir biçimde katılımı-
nın sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle toplumda
kadına ve erkeğe yüklenen bu rollerin, üniversite öğ-
rencileri açısından nasıl bir anlam taşıdığının araştırıl-
ması, aydın bireyler yetiştirmeyi hedefleyen
üniversitelerde, öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği
konusundaki görüşlerini ortaya çıkarması bakımından
anlamlı olacaktır. Ayrıca gençlerin toplumsal cinsiyet
rollerine ilişkin görüşleri belirlenerek, gelecek neslin
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri eşitlikçi
bir biçimde şekillendirilebilir [1].                

Şu anda mesleğimiz olan yada halen bu bölüm-
lerde okuyan Mühendislik mesleği de bütün bu algılar,
toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle üzerine düşen payı
almıştır. Doğumla başlayan öğretiler, üniversite öncesi
eğitim ve bunu besleyen toplumsal yapıda cinsiyet ay-
rımcılığı söz konusudur. Bu durum lisans eğitiminden,
meslek seçimi süreci ve lisans eğitimini kapsayacak şe-
kilde cinsiyet ayrımcılığının olağanlaşmasına ve meslek
yaşamımızda karşılaştığımız ayrımcılık temel problem-
lerin kanıksanmasına yol açmaktadır. Bu durum özel-
likle sayıca az olan kadın öğrencilerin eğitim
süreçlerinde kendini göstermektedir. Özellikle labora-
tuar, staj, arazı vb. ortamlarda kadın mühendis algısı

kendini göstermektedir. Nedense uyulmayan işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği kuralları staj veya arazi çalışmala-
rında kadın öğrencilerin önüne bir engel olarak
sunulmaktadır. Staj süreciyle cinsiyetçi meslek seçim
yaklaşımları bazen kişisel güven ve mesleki aidiyet ol-
gusunu zedeleyecek durumlara varabilmektedir. Biz-
lerde bu konuda mühendislik mimarlık fakültesinde
okuyan kadın öğrencilerin genel bakışlarını belirlemek
amacıyla bir anket çalışmasıyla bu sürece katkı sun-
maya çalışacağız .

AANNKKEETT  
SSOONNUUÇÇ  vvee  TTAARRTTIIŞŞMMAA  
Toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasinin temel bir

ilkesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi,
kamusal yaşama daha fazla yurttaş katılımının, kadın-
ların daha etkin ve daha yaratıcı roller oynamasını, de-
mokrasinin gelişmesinin ve daha fazla
“demokratikleşmesinin” de koşuludur [6].  Ayrıca top-
lumsal cinsiyet eşitsizliklerini aşındırmanın ilk adımı,
bu eşitsizlikleri görünür kılmaktan geçmektedir. Türki-
ye’de kadınlar dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi,
eğitimden yararlanma, çalışma hayatında yer alma, si-
yasete katılma konularında elde edilen kazanımlara
rağmen hala ayrımcılığa uğramaktadır. 

Kadınlar eğitimden istihdama, gelirden siyasal ka-
tılma, toplumsal beklentilerden, ev içinde ve emek pi-
yasasında cinsiyete dayalı işbölümüne kadar birçok
alanda çeşitli eşitsizlikler ve yoksunluklarla karşı karşı-
yadır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir sosyal politika
yaklaşımının ise kadınlarla erkeklerin içinde bulunduk-
ları şartları ve yoksunlukları dikkate alması, geliştir-
meye devam etmeyi amaçlaması gerekmektedir. Meslek
seçiminde ve mesleğe hazırlıkta belirleyici olan cinsi-
yetçi işbölümü ve toplumsal kabullerin değişimi için
eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığının ortadan kal-
dırılmasına yönelik eğitimin her aşamasında kullanılan
cinsiyetçi dil ve bakışın değiştirilmesi gerekmektedir. 

“Kadınlar güçlü TMMOB daha örgütlü”

**  TTMMMMOOBB  KKaaddıınn  MMüühheennddiiss  MMiimmaarr  vvee  
ŞŞeehhiirr  PPllaannccııllaarrıı  DDiiyyaarrbbaakkıırr  YYeerreell  KKuurruullttaayyıınnaa  SSuunnuullmmuuşşttuurr

KKAAYYNNAAKKLLAARR
[[11]]  VV..  YYııllmmaazz,,  DD..  ,,  ZZeeyynneellooğğlluu,,  SS..,,  KKooccaaöözz,,  SS..,,  KKııssaa,,  SS..,,  TTaaşşkkıınn,,  LL..,,  EErrooğğlluu,,

KK..,,””ÜÜnniivveerrssiittee  ööğğrreenncciilleerriinniinn  ttoopplluummssaall  cciinnssiiyyeett  rroolllleerriinnee  iilliişşkkiinn  ggöörrüüşşlleerrii””,,
UUlluussllaarr  aarraassıı  iinnssaann  bbiilliimmlleerrii  ddeerrggiissii,,  cciilltt::66,,  ssaayyıı::11,,22000099..

[[22]]  WWHHOO,,  11999988..
[[33]]  HHoocchhsscchhiilldd’’ddaann  11997733’’ddeenn  aakkttaarraann;;  WWeesstt  vvee  FFeerrnnsstteerrmmaakkeerr,,  11999966

[[44]]  HHaassaann  SSAANNKKIIRR,,  ““TToopplluummssaall  CCiinnssiiyyeett  RRoolllleerriinniinn  AAnnllaammllaannddıırrııllıışş  BBiiççiimmii--
nniinn  ““KKaaddıınn  SSaannaattççıı  KKiimmlliiğğii””nniinn  OOlluuşşuumm  SSüürreecciinnee  EEttkkiilleerrii””

[[55]]  KK..TTAATTAARR,,  EE..,,  ““GGeelleenneekksseell  TToopplluummssaall  CCiinnssiiyyeett  RRoolllleerrii””,,  TTuueessddaayy,,  NNoovveemm--
bbeerr  44,,  22000088]]..                        

[[66]]  AAyylliinn  KKııllııçç,,””  TToopplluummssaall  CCiinnssiiyyeett  vvee  TTüürrkkiiyyee””..  
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Masalımın sonunda sen yoksun…
Köhne saltanatlar serilmiş en uzak diyarlardan yol
bilmeyen ayaklarıma… 

Ve yalancı yakutlardan saraylar inşa edilmiş
şimdi, yalancı aşklarla bezediğim yüreğime…

Gözlerimi açamıyorum, mil çekilmiş sanki; be-
denim parçalanacakmış gibi duruyor, yeter diye-
meyecek kadar lal, kimseye sarılamayacak kadar
öksüz ve sana koşamayacak kadar dermansızım
şimdi…

Yok, yok böyle mi olmamalıydı bu romanın
sonu… Kim çaldı, yıllardır biriktirdiğim umut dolu
cümlelerimi… Kim oynadı bu lanet olası rolü… 

Ben yüreğimi tel örgülerle kapatmışken, kim
tarumar etti yüreğimi de, şimdi doğrulamıyorum
kendi sevdama? Hangi eldir benim yazımı değişti-
ren ve olmadık sonla bitiren romanımı?.. Söyleyin
kimdir bu kâhin, hangi büyüdür böyle yüreğimi
başka ellere teslim eden de geri dönemem sev-
dama?..

Hangi boyadır böyle gözlerime sürülmüş göz-
lerimi boyayıp da, dünyamı böyle yalancı zengin-
liklerle avuturlar bedenimi?

Söyleyin hangisidir beni tutsak edecek olan
hayat, bana zindan olacak beden, kelepçe olacak el
ve gözlerimi kapatacak olan göz?..

Şimdi dışarıda rüzgâr sanki ruhuma uğuldu-
yor ve vicdan azabından bir değil, 7 cellât and
içmiş sanki kafamı bedenimden ayırmak için yarı-
şan. 

Gözlerim parıltılı istasyonlarda beklemeli
şimdi, akbaba nöbet tutar yüreğimde,
her sesi tiz olup deler bütün umut-
larımı…

Bavulumda ihanet, sırtımda azap,
gözlerimde acı…

Söyle, duyulmaz mı hıçkırıklarım? Bedenim
feryat olup her zerresiyle hesap sorar şimdi gözle-

rimden. Söyle çınlamaz mı kulakların?  Der-
mansız mısın, el uzatamayacak kadar
uzakmısın benden? Zaman beni yiyip biti-
recek. Yardım et… Cehennem azaplarında-

yım, yanıyor sevdam, tövbem olup affetmez
mi diyorsun ihanetleri yüce aşklar…

Dur, ayaklarım bedenime pranga olup asılmış
bir ömür boyu. Bekle yar, almaz mısın bir nebze
soluk almak için tek bir nefese hasret olmuşken
gözlerim?

Bakmaz mısın bir damla su misali eriyen öm-
rüme?.. 

Ve dışarıda çocukluğum öksüzken, ellerinden
tutup okşamaz mısın başını öksüz sevdamın, bu-
günün yalnızlığından kurtarmak için beni?..

Söyle, hangi suskun dalgalara emanet ettin be-
denini de böyle susarsın gözlerime? Söyle hangi
ölümsüzlük sihiridir içtiğin? Benim bedenim
başka yüreklere teslim olmuşken; acıtmaz senin
içini de öyle pervazsız durursun karşımda.

Heyhat eder yüreğim heyhat, dökülür şimdi
ayaklarıma bütün umutlarım. Görmez misin her
biri yaslı gelin olup öyle süzülür sonu bilinmeyen
yollara? Her birinde hüzün, her birinde ayrı sevda
şimdi…Doğrul şimdi sana biriktirdiğim bütün düş-
lerimden; uyan, bak gözlerime, kulaklarını asırlık
sevdaya aç.

Gör ve dinle şimdi, cehennem ateşleri bile sus-
turamamıştı sevdamı, senin suskunluğundan
başka. Şimdi duy, doğruldum, başka mekânlara
yolcuyum, gözlerim ıraklara, dilim masallara
gebe… Hiç bitmeyecek gibi ama bitiyor… Yıllardır
dinginleştiremediğim sevdamdın ama başka yürek-
lerde dinginleşiyor şimdi; başka eller eyerledi ve
başka mekânlar kuruldu ovalarımda…

Ben sensizliğin karanlığında can çekişiyorken,
inleyen köleler gibi başka eller alıp yol gösterdi o
ışıkla, nasırlaşmış yüreğimi; başka gözler bakıp el
sürdü, bütün geçmişimle ve yüreğim taş mekân-
lara bir avuç sıcaklık ararken; başka bedenler gös-
terdi o mağrur sıcaklıkları. Bütün ilahlara sırt
çevirmişken, vicdanımla gizli mabetlerden oydu
bana tekrar huzur sunan. Uyan şimdi düşlerim-
den, masalımın sonunda sen yoksun, bütün kahra-
manlarıyla bir orduyu yerle bir eden o amansız
savaşçıdır, bütün umutlarımı kılıçtan geçirip kendi
gözlerine ve bedenine yazdıran.

Sesim soluğum çıkmıyor, hiçbir set de çekemi-
yor yüreğim bu yalancı sevdaya ve hiçbir el çekmi-
yor beni şimdi bu tutsaklığımdan...

Uyan şimdi, o parıltılı istasyonlarda sana bırak-
tığım ihanetime sahip çık. Uyan şimdi, yıllardır tek
bir nefesimi bile hissetmezken; şimdi sana bıraktı-
ğım bedenime sahip çık. Çünkü benim ruhum
başka yollara, başka bedenlere tutsak şimdi. Ve
yeni bir masala başlıyorum. Sen olma-
dannnnnnnnnnn…

Newroz 
Kayran 
Mak. Müh.
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De Hay Dê Amed!! Bibe qêrîna Şef Seattle 
ji ber ku ev qerîn li bedena te ya asê tê

Di sala 1854’an de serokê D.Y.E. bi name-
yeke ku nivîsiye, bi armanca koçberên
çermspî yên ku hatine Emerîkayê re erd bi-
vîne ji çermsoran ax xwestiye û “gava ku ev
daxwaziya wî bê qebûlkirin dê ji bona
çermsoran herêmeke ku bi rihetî karibin
bijîn veqetîne” ragihandiye. Reîsê çermso-
ran Seattle yê ku piraniya erdên wan ji xwe
ji aliyê çermspiyan ve bi darê zorê ji destên
wan hatibûn girtin bi gotarek xwe bersiv
dabu serokê D.Y.E. û ev bersiv bi nameyî ji
serokê D.Y.E.  re hatibû şandin.

Eslê nameyê li Emerika yê di muzeya
Seattle, Squamish de tê parastin.  Ev teksta
hanê ya ku di nav tekstên diyalektîka mirov
û xwezayê herî xweş tîne zimên di roja me
de qimeta wê hîn pir tê fêm kirin.

NNAAMMEEYYAA  ŞŞEEFF  SSEEAATTTTLLEE
Bi sedsalane ev asîmanê bê dawî yê ku

hestirên birehm li ser gelê min de dirijîne
dibe ku rojekê biguhere. 

Îro asîmanê ku sayî xûya dike dibe ku
siberoj bi ewran bê girtin. 

Gotinên min mîna stêrkên ku qet cihê
xwe naguherînin.

Şef  Seattle her çi bibêje serokê mezin
ê ku li Waşhingtonê ye  çawa bi zîvirandina
roj an jî demsala bawerîya xwe hebe dê
ewqas bi gotinên wî bawer bike. 

Şefê mezin ê ku li Waşhingtonê ye bi
daxwazên dostanî û başîtî re xwesteka ki-
rîna axa me ji me re ragihandiye. 

Em baş dizanin ku pir zêde hewceda-
riya wî bi hevaltiya me re tune ye.  Em di
nav tatêlê de ne, hûn dê çawa germahiya
axê û asîmên bikirin an jî bifiroşin? 

Fêmkirina vêya ji bo me pir dijwar e. 
Wextekê, wekî pêlên  behrê yên ku bi

ba re badibin û xwe li ser rûyê erdên qalikî
yê ziwa werdigirin, mirovên me jî li ser van
erdan belav bibûn. 

Demek pir zêde derbas bû û êdi ew
qebîleyên mezin  bûn serpêhatiyek xemgîn. 

Ji bo gele min her perçeyên axa van
deran pîroz in. 

Mehmet Emin
Tümür 
Mak. Müh. 



Derziyên biriqokî yên darên çamê, kezikên bi
vizîn, peravên bisilekan ê spî , daristanên tarî û mija
serê sibê ya ku  mergan dipêçe; perçeyek serpêhatî û
ezmûnên  sed salan yê gelê min e. 

Ev ava ku di damarên darên daristane de  digere,
serpêhatiya bav û kalê me hildigire; û baweriya me
bi vêya heye. 

Ji bo çermspiyan  rewş ne wilo ye. 
Çermspiyek dema ku diçe ser dilovaniya xwe û koç-

berê alema sterkan dibe, axa ku ji dayik bûye ji bîr dike. 
Lê miriyen me van axa ji bîr nakin. 
Ji ber ku çermsor di vê baweriyê de ye ku ax da-

yîka heq e. 
Serokê mezin ê spî yê ku li Washingtonê ye ji me

re daxwaza kirîna axa me nivîsiye. 
Ew ji bo me dibe fedekariyek mezin. 
Serokê mezin ê spî dibêje ku ji bo jiyana me

wargeheke rihet dê bê veqetîn û ji me re wê bavitî
bike û çermsor  wê bibin zarokên wî. 

Em ê vê peşniyara we bifikirin. 
Lê belê ez mikur têm ku vêya dîsa wê bi rihetî

çênebe. 
Ji ber ku ev ax ji bo me  pîroz e. 
Ava çem û rûbara ji bo me aveke ne tenê ku di-

herike;
Di heman demê de xwîna bav û kalê me ye jî. 
Heke em van axa bifroşin we divê hûn jî zarokên

xwe hîn bikin ku ev av û ax pîroz in.
Em mîna xwişk û birayên xwe ji çem û rûbaran

hez dikin. Heman heskirinê hûn ê karibin nîşanî
xwişk û birayên me bidin? 

Ez dizanim mirovê çermspî nola me nafikire. 
Ji bo çermspiyan pariyek ax ji axa din ne cûdatir  e. 
Mirovê çermspî ji stendina daxwazên xwe yên ji axê

dinihêre û piştî ku daxwazên xwe hildigre li paş xwe na-
nihêre û dihere. 

Ji ber ku ax ne dostê çermspî ye, neyarê wî ye. 
Gava ku mirovê çermspî ji axê  daxwazên xwe sten-

din dûre xwe diavêje macereke din. 
Mirovê çermspî dayika xwe ya axê û xwişk û birayê

xwe yê asîmên bi çavên  ku tên kirîn, firotin, xebitandin
û talan kirinê mêze dike. 

Ev  azweriya wî ye ku wê axê bike çol û çolistan  û
her tiştî bixwe û biqedîne. 

Bajarên ku mirovên çermspî ava kiriye em çermsor
nikarin jê fêm bikin. 

Di van bajaran de huzûr û aşitî tune ye. 
Di bajarên ku mirovên çermspî ava kiriye de  dengên

xweş yên kulîlkan ên ku dema pelên xwe vedikin û lihev-
xistina dengên baskên pinpinîkan nayê bihîstin. 

Dibe ku ez hov im û ji ber vê ez fêm nakim, lê belê
ji bo min û ji bo gelê min tiştên herî girîng wekî din in.
Gava ku mirov dengên beqên ku li ber kulmek avê kom
bûne, çûkên li ser daran û dengên  xwezayê nebihîze qî-
meta jiyanê dibe çi? 

Ez çermsorek im û fêm nakim. 
Em çermsor deng û bêhna bayê ku rûyê kulmek av

dialese hez dikin. 
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Em ji bahorên  ku bêhna daristanên çamê hil-
girtine û bi baranan ve hatine şuştin û paqij kirin
hez dikin. 

Hewa ji bo me girîng e, dar, ajal û mirov
heman hewayê bêhn dikin. 

Ji bo mirovê çermspî girîngiya vî tiştî jî tune ye. 
Lê belê em van axan bifiroşin we divê hûn girîn-

giya paqijbûna hewayê hîn bibin. 
Divê hûn ji zarokên xwe re pîroziya hewayê bidin

hîn kirin. 
Hem jî hewa wê çawa ne pîroz be ? Bav û kalê

me roja ku ji dayik bûn hilma peşî bi xêra wê gir-
tine. Berî mirinê hilma li ber sekeratê dîsa ji  wê
hewê nagrin ? 

Em ê ji bo firotina axa xwe peşniyara we vekolînin. 
Heke  em peşniyara we qebûl bikin şertekî me

jî heye: 
Divê mirovê çermspî rûmetê bide hemû zindi-

yên ku li ser vê axê dijîn. 
Ez hovek im û ji bilî vê nikarim bifikirim. 
Min li zozana  bi hezaran termên bîndayî yên

bûfaloyan dît. 
Bi tenê, mirovên çermspî ji bo kefxweşî ya xwe

dema ku bi trenê diçe li van ajalan dixe û dikuje. Heşê
min vê yekê nagire ew hespên hesinî yê ku dû dire-
şîne çawa ji bûfaloyek hej bi rûmetir e. 

Em  tenê ji bo jiyana xwe bidomînin neçira
bûfaloyan dikin. 

Hemû ajal bên kuştin hûn ê çawa jiyana xwe
berdewam bikin ? 

Cîhaneke ku zindî gişt bêne tune kirin ji me re
wer xuya dike ku rihê mirov ji hestên bi tenayiyê
wê bimire. 

Ji bîra nekin , îro tiştên ku tên serê zindiyên  din
siberoj wê were serê mirovan. Ji ber ku di navbera he-
muyan de benek heye. 

Em vê rastiyê baş dizanin: 
Ax ne aîdî mirov e, mirov aîdî axê ye. 
Û di vê cîhanê de her tişt, nola kesên malbatan bi

xwinê ve bi hevdû re hatiye girêdan, hevpar in û girê-
dayî hev in.

Ji ber vê yekê jî em tofanên  ku bê  serê cîhanê
wekî were serê mirovahîyê dihesibînin. 

Zanebûna me bi rastiyeke din jî heye: 
Xwedaye we ji  yê me ne cuda ye.
Em evdên heman Xweda nin. 
Mirovê çermspî dê rojekê bi vê rastiyê hîn bibe û

wê bizanibe ku em birayên hev in.
Di fikirandina cudabûna Xwedayê xwe de hûn ser-

best in. 
Lê belê ji bo Xwedayê alemîn  çermsor û çermspî

ji hev ne cûda ne. 

Û nola çermsoran Xweda jî rûmet dide axê. Bê-
hurmetiya ji  axê re, bêhurmetiye ji Xweda re ye jî. 

Em edaleta Xwedayê ku mirovên çermspî anîne
ser van axan û hêza bindestiya çermsoran daye wan jî
fêm nakin.

Wekî  kuştina bûfaloyan, daristanên tên şewitan-
din û heramkirina axê em ji vê yekê jî fêm nakin. Hûn
ê rojek lê binihêrin teyrên li asîmên û daristanên ku
çiya nixumandiye tune bûne, hespên kovî kedî bûne û
der dor bi bêhna mirovan tije bûne. Ew roja ha ji bo
mirovahiyê dawîbûna jiyanê ye û destpêka  têkoşîna
domandina  hebûna mirovahiyê ye.

Şev û roj bi hev re nabin. 
Çermsor di her demê de wekî mija serê sibê çawa

ku ji tavê direve nola wê ji mirovê çermspi revîyane. 
Digel  wan tiştan jî em ê  peşniyara we binirxînin. 
Û ez hevîdar im ku wê gelê min vêya qebûl bikê û

wekî soza serokê mezin ê çermspî  em ê bi hev re di
nav aşitiye de bijîn. 

Her wiha çendek car dîsa heyv wê hil bê, çendek
car zivistan  wê derbas bibe. 

Ew nifşên me yên ku di nav van axên fireh de bi
cih bûyî û di nav kefxweşiyê de jiyayî, wê li ser gora
peşiyên me yên ku ji me bi hêz û hêvîdartir jiyayî re
dê şînê bigirin. 

Lê ji bo qedera mirovên xwe çima şînê bigirim? 
Wekî pêlên bêhrê ezbet didin pey ezbetan, netewe

didin pey neteweyan . 
Ev pergala xwezayê ye û ji bo wê xemgînî hewce

nake. 
Tûnebûna me dibe ku zahf dûr be, lê teqez wê

rojekê çê bibe; 
Gava ku çermsorên herî dawî  tune bibe, serpêha-

tiyên ezbeta min ji bo mirovên çermspî bibe dîrok, ev
peravana wê bi termên nexuya yên ezbeta min li hev
kevin. 

Gava ku neviyên we,  li dikanekê, li rêyekê û cihekî
vala  xwe  bi tenê bibînin, birastî wê bi ne tenê bin. 

Di cîhanê de  li tu derê bi temamî cihekî xalî tune
ye. 

Bi şev kolanên bajar û navçeyên we vala xuya
bikin jî bi rastî bi rihên kesên ku  demekê  li van
deran   jiyayî û bi rastî  yên ku ji van erdên xweşik
hezdikir ve dê tije bibe. 

Mirovên çermspî teqez dê nikaribê bi tenê bimîne. 
divê hûn rezgirtina mirovê çermspî ya ji bo gelê

min pêkbînin ji ber ku mirî ne bêhêz in. 
Min got mirî…? 
Mirin tune ye ku bi tenê alema xwe diguherîne

mirov.

JJii  TTîîrrkkîî  wweerrggeerraa  KKuurrddîî  MMiihheemmeedd  EEmmîînn  TTUUMMUURR  EEnnddeezzyyaarrêê  MMaakkîînnaa
eemmiinnttuummuurr@@yyaahhoooo..ccoomm
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Haydi Amed!! Şef Seattle’ın haykırışı ol 
çünkü bu haykırış senin sarp bedenine yakışır

1854 yılında A.B.D. Başkanı yazdığı bir
mektupla Amerika’ya gelen beyaz göçmen-
lere toprak bulmak amacıyla kızılderililer-
den toprak istemiş ve "bu isteği kabul
edilecek olursa, kızılderililere rahatlıkla ya-
şayabilecekleri bir bölgenin ayrılacağını bil-
dirmiştir. Topraklarının büyük bir bölümü
zaten beyazlar tarafından zorla ellerinden
alınmış olan kızılderili Reisi Seattle bir söyl-
eviyle A.B.D. Başkanına yanıt vermiş ve bu
yanıt mektup olarak A.B.D. başkanına gön-
derilmiştir. Mektubun aslı Amerika, Seattle,
Squamish Müzesi’nde korunmaktadır. İnsan
ve doğa diyalektiğini en güzel dile getiren
metinlerden biri olarak günümüzde değeri
daha çok anlaşılması gereken Şef Seattle’ın
mektubunu sunuyoruz…

ŞŞEEFF  SSEEAATTTTLLEE''IINN  MMEEKKTTUUBBUU
Yüzyıllardır halkımın üzerine merhamet

gözyaşları döken şu sonsuz gökyüzü bir
gün değişebilir.

Bugün açık gözüken gökyüzü yarın bu-
lutlarla kaplanabilir.

Sözlerim, asla yer değiştirmeyen yıldız-
lar gibidir.

Şef Seattle her ne söylerse, Washing-
ton'daki büyük Şef ona, güneşin ya da
mevsimlerin dönüşüne inandığı ölçüde ina-
nabilir.

Washington'daki büyük Şef bize dostluk
ve iyilik dilekleriyle birlikte bizden toprakla-
rımızı satın almak istediğini bildirmiş.

Onun, bizim arkadaşlığımıza çok fazla
ihtiyacı olmadığını biliyoruz. 

Merak ediyoruz ki; gökyüzünü ve top-
rağın sıcaklığını nasıl satın alabilir ya da sa-
tabilirsiniz?

Bunu anlamak bizler için çok güç.
Bir zamanlar insanlarımız bu topraklara

tıpkı rüzgarda kıvrımlanan deniz dalgaları-
nın kabuklu kuru yüzeyleri kapladığı gibi
yayılmışlardı.

Çok uzun zaman geçti ve o büyük ka-
bileler artık hüzünlü bir anı oldu.

Mehmet Emin
Tümür 
Mak. Müh. 
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Bu toprakların her parçası halkım için kutsaldır.
Çam ağaçlarının parıldayan iğneleri, vızıldayan bö-

cekler, beyaz kumsallı sahiller, karanlık ormanlar ve
sabahları çayırları örten buğu; halkımın anılarının ve
geçirdiği yüzlerce yıllık deneylerin bir parçasıdır.

Ormandaki ağaçların damarlarında dolaşan su,
atalarımızın anılarını taşır; biz buna inanırız.

Beyazlar için durum böyle değildir.
Bir beyaz, öldükten sonra yıldızlar alemine göç et-

tiği zaman, doğduğu toprakları unutur.
Bizim ölülerimiz ise bu toprakları unutmaz.
Çünkü Kızılderili, gerçek anasının toprak olduğuna

inanır.
Washington'daki Büyük Beyaz Reis bizden toprak

almak istediğini yazıyor.
Bu bizim için büyük bir fedakarlık olur.
Büyük Beyaz Reis, bize rahat yaşayacağımız bir

yerin ayrılacağını, bize babalık edeceğini, biz Kızılderi-
lilerin ise onun çocukları olacağımızı söylüyor.

Bu önerinizi düşüneceğiz.
Ama yine de bunun kolay olmayacağını itiraf ede-

rim.
Çünkü bu topraklar bizim için kutsaldır. 
Nehirlerin ve ırmakların suyu, bizim için sadece

akıp giden su değildir;
atalarımızın kanıdır aynı zamanda.
Bu toprakları size satarsak, bu suların ve toprakların

kutsal olduğunu çocuklarınıza öğretmeniz gerekecek. 
Biz nehirleri ve ırmakları kardeşimiz gibi severiz.

Siz de aynı sevgiyi gösterebilecek misiniz kardeşleri-
mize? 

Biliyorum, beyaz adam bizim gibi düşünmez.
Beyazlar için bir parça toprağın diğerinden farkı

yoktur.
Beyaz adam topraktan istediğini almaya bakar ve

sonra yoluna devam eder.
Çünkü toprak beyaz adamın dostu değil, düşma-

nıdır.
Beyaz adam topraktan istediğini alınca başka serü-

venlere atılır. 
Beyaz adam annesi olan toprağa ve kardeşi olan

gökyüzüne, alıp satılacak, işlenecek, yağmalanacak bir
şey gözüyle bakar.

O'nun bu ihtirasıdır ki, toprakları çölleştirecek ve
her şeyi yiyip bitirecektir. 

Beyaz adamın kurduğu kentleri de anlayamayız
biz Kızılderililer.

Bu kentlerde huzur ve barış yoktur.
Beyaz adamın kurduğu kentlerde, bir çiçeğin taç

yapraklarının açarken çıkardığı tatlı sesler, bir kelebe-
ğin kanat çırpışları duyulmaz. 

Belki bir vahşi olduğum için anlayamıyorum ama,
benim ve halkım için önemli olan şeyler oldukça

başka.
İnsan bir su birikintisinin etrafına toplanmış kur-

bağaların, ağaçlardaki kuşların ve doğanın seslerini
duymadıkça, yaşamın ne değeri olur? 

Bir Kızılderiliyim ve anlamıyorum.
Biz Kızılderililer, bir su birikintisinin yüzünü yala-

yan rüzgârın sesini ve kokusunu severiz.
Çam ormanının kokusunu taşıyan ve yağmurlarla

yıkanıp temizlenmiş meltemleri severiz. 
Hava önemlidir bizim için. Ağaçlar, hayvanlar

ve insanlar aynı havayı koklar.
Beyaz adam için bunun da önemi yoktur.
Ancak size bu toprakları satacak olursak, havanın

temizliğine önem vermeyi de öğrenmeniz gerekir.
Çocuklarınıza havanın kutsal olduğunu öğretme-

niz gerekir.
Hem nasıl kutsal olmasın ki hava? Atalarımız doğ-

dukları gün ilk nefeslerini onun sayesinde almışlardır.
Ölmeden önce son nefeslerini de gene bu havadan

almazlar mı? 
Toprak satmamız için yaptığınız öneriyi inceleye-

ceğiz.
Eğer önerinizi kabul edecek olursak, bizim de bir

koşulumuz var:
Beyaz adam bu topraklar üzerinde yaşayan bütün

canlılara saygı göstersin. 
Ben bir vahşiyim ve başka türlü düşünemiyorum.
Yaylalarda cesetleri kokan binlerce buffalo gördüm.
Beyaz adam trenle geçerken vurup öldürüyor bu

hayvanları sadece eğlenmek için.
Dumanlar püskürten bu demir atın bir buffalodan

daha değerli olduğuna aklım ermiyor.
Biz sadece yaşayabilmek için avlardık buffaloları.
Bütün hayvanları öldürecek olursanız nasıl yaşaya-

bilirsiniz?
Canlıların yok edildiği bir dünyada insan ruhu yal-

nızlık duygusundan ölür gibi geliyor bize.
Unutmayın, bugün diğer canlıların başına gelen

yarın insanın başına gelir. Çünkü bütün hepsinin ara-
sında bir bağ vardır. 

Şu gerçeği iyi biliyoruz:
Toprak insana değil, insan toprağa aittir.
Ve bu dünyadaki her şey, bir ailenin fertlerini bir-

birine bağlayan kan gibi ortaktır ve birbirine bağlıdır.
Bu nedenle de dünyanın başına gelen her felaket

insanoğlunun da başına gelmiş sayılır.
Bildiğimiz bir gerçek daha var:
Sizin Tanrınız bizimkinden başka bir Tanrı değil.
Aynı Tanrının yaratıklarıyız.
Beyaz adam bir gün bu gerçeği de anlayacak ve

kardeş olduğumuzu fark edecektir.
Siz Tanrınızın başka olduğunu düşünmekte ser-

bestsiniz.



Ama hepimizi yaratan Tanrı için Kızılderili ile be-
yazın farkı yoktur.

Ve Kızılderililer gibi Tanrı da toprağa değer verir.
Bu toprağa saygısızlık, Tanrının kendisine saygısız-

lıktır.
Beyaz adamı bu topraklara getiren ve Kızılderiliyi

boyunduruk altına alma gücünü veren Tanrının adale-
tini anlayamıyoruz.

Tıpkı buffaloların öldürülüşü, ormanların yakı-
lışı, toprağın kirletilişini anlamadığımız gibi.

Bir gün bakacaksınız gökteki kartallar, dağları
örten ormanlar yok olmuş, yabani atlar ehlileştiril-
miş ve her yer insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte
o gün insanoğlu için yaşamın sonu ve varlığını
devam ettirebilme mücadelesinin başlangıcı olacak.

Gündüz ve gece bir arada olamaz.
Kızılderililer her zaman beyazlardan tıpkı sabah

sislerinin güneşten kaçtığı gibi kaçmışlardır.
Bütün bunlara rağmen, teklifinizi tartışacağız.
Ve umuyorum ki, halkım bunu kabul edecek ve

Büyük Beyaz Şef'in vaat ettiği üzere beraber barış
içinde yaşayacağız.

Böylece Ay birkaç kez daha doğacak, bir kaç kış
daha geçecek.

Bu geniş topraklara yerleşmiş ve mutluluk içinde
yaşamış olan neslimiz, daha önce bizden daha güçlü
ve daha umut dolu yaşamış insanlarımızın mezarları

başında yas tutacaklar.
Ama niye insanlarımın kaderi için yas tutayım ki?
Tıpkı deniz dalgaları gibi kabileler kabileleri,

uluslar ulusları takip ediyor.
Bu doğanın düzenidir ve teessüf gerekmez.
Yok oluşumuz çok uzak olabilir ama kesinlikle

bir gün gerçekleşecek;
Son Kızılderili yok olup, kabilemin hatıraları be-

yazlar için bir tarih olduğunda, bu kıyılar kabilemin
görünmez cesetleriyle kaynaşacak.

Çocuklarınızın çocukları kendilerini bir dük-
kanda, bir yolda, boş bir yerde yalnız olarak düşün-
düğünde aslında yalnız olmayacaklar.

Dünyanın hiçbir yerinde tamamen ıssız bir yer
yoktur.

Geceleri, şehir ve kasabalarınızın caddeleri bo-
şalmış gibi görünse de, aslında, bir zamanlar ora-
larda yaşamış ve bu güzel toprakları gerçekten
seven ruhlarla dolu olacaktır.

Beyaz adam asla yalnız kalamayacaktır.
Beyaz adamın, benim insanlarıma saygı göster-

mesini sağlamalısınız, çünkü ölüler güçsüz değildir.
Ölü mü dedim? 
... ! 
Ölüm diye bir şey yoktur ki, sadece dünya de-

ğiştirir insan.
eemmiinnttuummuurr@@yyaahhoooo..ccoomm
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MMeennûûyyaa  EEvvîînnêê
Tu bi qasî sibê û berbangan xweşik î
tu wekî şevên havînê yê welatê min î
gava siwarê ku ji şadiyê xeber tîne li deriyê te da
min ji bîr nekî
ax! Gula min a veşartî
tu hem zor î hem jî xweşik î
divê tu di şîregermiya helbestên min de bibişkivî
li vira didim te ramûsana ku ji jiyanê re veqetî
tu bi qasî welatê min xweşik î
û xweşik bimînî

NNaazziimm  HHÎÎKKMMEETT
WWeerrggeerraa  KKuurrddîî((KKüürrttççee  ÇÇeevviirrii))::  SSuuaatt  YYAAVVUUZZ

zzuuhhaattyyaavvuuzz@@mmyynneett..ccoomm

AAşşkk  MMöönnüüssüü
Sen sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin
sen ülkemin yaz geceleri gibisin
saadetten haber getiren atlı kapını çaldığında
beni unutma
ah! Saklı gülüm
sen hem zor hem güzelsin
şiirlerimin ılıklığında açılmalısın
sana burada veriyorum hayata ayrılan buseyi
sen memleketim kadar güzelsin
ve güzel kal                                                                         

NNaazzıımm  HHİİKKMMEETT

Evin û Welat: 
Her du jî xweşik in lê belê biêş in

Aşk ve Memleket: 
İkiside güzel ama acı verir
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TTÊÊGGIIHHÊÊNN  TTEEKKNNÎÎKKÎÎ  YYÊÊNN  BBII  TTIIRRKKÎÎ--KKUURRDDÎÎ
(TÜRKÇE-KÜRTÇE TEKNİK TERİMLER)

Suat Yavuz
Endezyarê Makîneyê

zuhatyavuz@mynet.com

H

Hacim : Bareste, qebare 

Hacimsel : Qebareyî, baresteyî 

Hadde : Kirdinak ,hede

Hafızalı : Bibîr, bîrdar  

Hafriyat : Kolan

Halat : Kindir, tenaf  

Halka : Xelek, xeleq

Harcırah : Heqrê, xercê rê 

Hareketli : Bibizav, livdar, bizavdar, livok

Harf : Tîp

Harici : Derveyî

Harita : Nexşe

Haritacılık : Nexşesazî, kartografî 

Hastahane : Nexweşxane

Hava alanı : Balafirgeh, firokgeh 

Hava yolu : Rêhewa

Havalandırıcı : Bakêş, hawadarker 

Havluluk : Pêjgîrdank 

Helezon : Gerpêçe, pêçoke, helezon 

Helikopter : Firok, helîkopter  

Hız : Lez, lezayî, hewl 

Hızar : Mişar, xîzar, xizag 

Hızölçer : Lezpîv 

Hidrolog : Pisporê avê, hîdrolog 

Hidrometre : Avpîv  

Hipotenüs : Veter, hipotenûs 

Huni : Masterk, kovik, kov 

Hurda : Xurdik, xurde

G

Galeri : Lîwan, pêşangeh 

Galvanize, galvanizli  : Sînkirî, galvanîzkirî

Galvanometre : Galvanopîv, galvanometre 

Gar : Îstgeh, gar 

Garantili : Ewleyîdar, biewletî

Gaz yağı : Don, donê gazê 

Gazlı : Gazdar, bigaz

Gazölçer : Gazpîv, gazometre 

Gecekondu : Kolît, şevdanî, şevnişîn  

Gelgit : Kêş û vekêş

Gemi : Keştî

GeomIetri : Endaze, hendese

Gerilim : Vekêşan

Gezegen : Gerstêrk

Giriş kapısı : Dergeh

Giriş ücreti : Raye

Girişim : Hewldan, peyan, wêran

Gişe : Çavî, çavok, pace

Görev : Peywir, erk, vatinî

Görevli : Peywirdar, erkedar

Görsel : Dîtbarî, bînî, dîtinî

Gösterge : Şanîker, nîşanek, şan

Götürü : Qewale, deman

Gözlemci : Çavdêr, çavnêr

Grafik : Nexşek, grafîk

Gümüş : Zîv

Güneşlik : Bertavk
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ŞUBE GÜNLÜĞÜ

Makina Mühendisleri Odası 
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Temmuz-2011
01.07.2011 ŞYK Yedek Üyesi Sait BAHÇE ile Şube Müdürü Mehmet TARHAN Ş.Urfa İli

Karaköprü beldesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda Lpg gaz sıkışması sonucu
meydana gelen patlamaya ilişkin bilirkişilik yapmak üzere Şanlıurfa iline gittiler.

02.07.2011 Bingöl ilinde İl Temsilciliği için daire satın almak üzere Şube Başkan Vekili Ahmet
ÇET Bingöl iline gitti.

09 .07. 2011 Tarihinde Ankara’da yapılan  Oda 3.Danışma Kurulu toplantısına ;Şube Başkanı
Mesut ÇELİK katıldı.

10-14 Temmuz 2011 tarihlerinde MMO İstanbul Şube’de yapılan  Muyene Kuruluşu 2011 Yılı
TÜRKAK Gözetim Denetimine Şube Teknik Görevlisi Zülkif TANRIVERDİ katıldı.

16.07.2011 Muş İl Temsilciliği üyelerine Alparslan HES Varto barajına teknik gezi düzenlendi.
22.07.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
25.07.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
26.06.2011 Ağrı İl Temsilciliği üyelerimize Ağrı Baraj Gölüne teknik gezi düzenlendi

Ağustos-2011

02.08.2011  Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
06.08.2011  Oda Merkezinde düzenlenen Merkez Asansör Komisyonuna Şubemiz Komisyon

üyeleri; Mustafa Raif UÇAR ve Gurbet ÖRÇEN ile Malatya İl Temsilciliği Teknik
Görevlisi Enver İŞİK katıldılar.

25.08.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
26.08.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Eylül-2011

13.09.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
10-11.09.2011 Şube Üyelerimize Mardin İli Nusaybin ilçesine bağlı Beyaz su’ya gezi düzenlendi.
17-18.09.2011 Şube Teknik Görevlilerimize; Araçlarda Motor Şase Tetkiki, Araçların Lpg

Dönüşümleri ve Basınçlı Kap –Kaldırma İletme Makinaları Periyodik Kontrolleri
konulu 3 adet eğitim düzenlendi. Eğitime 28 kişi katıldı.

20.09.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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Doğum 

• Celal Aydoğan’ın kız bebeği oldu

• Fatih Fidan’ın oğlu oldu

Yeni doğan Bebeklere sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz

Düğün - Nişan

• Muş İl Temsilciliği Teknik Görevlimiz Yaser Keskeç evlendi

• Abdulmelik Gümüş evlendi

• Nesrin İlgin evlendi

• Abdurrahman İpekişleyen evlendi

• Fatma Ucuz evlendi

• Kenan Balci evlendi

• Mustafa Baloğulları evlendi

• Ahmet Aleci nişanlandı

• Ahmet Bülent Tekik evlendi. 

Çiftleri tebrik eder ömür boyu mutluluklar dileriz.

Vefat 

• Sinan Sezgin’in dedesi vefat etti

• Şehmus Ağırman’ın yeğeni vefat etti

• Erdal Turanın Babası vefat etti

• Ali Ömer Çoban’ın babası vefat etti

Yakınlarına başsağlığı dileriz.

ÜYELERDEN HABERLER...



Makina Mühendisleri Odası 

SIRA KAYIT TARİHİADI SOYADI
METİN KARADOĞAN
ADEM AÇİK
ÖNDER AKSÜT
ZAFER AKBALIK
FAHRETTİN YILDIZ
HALİLİBRAHİM URAL
İSA GÜNDOĞDU
BAYRAM AYAZ
YALÇIN KARAKUŞ
METEHAN EYUPOĞLU
YÜKSEL YAVUZ
ERCAN TOPÇU
YUSUF IŞIK
SELİM YANAÇ
MEHMET TOPRAK
ERDEM ESİN
SAİM İNCE
HÜSEYİN TUNA GÜRCAN
FURKAN ENSAROĞLU
BERKAY BAŞER
MUHAMMET BIYIKLI
FAYİK GÜLER
ZAFER ÖZKAN
MUSTAFA NURİ ALİHANOĞLU
TÜLİN KÖSE
İKRAM ASUTAY
ÖZGÜR YILMAZ
MEHMET SADULLAH KETENCİOĞLU
RESUL SARITAŞ
ABDULVAHAP ÖNDER
ENGİN KADAK
SİNEM KILIÇKAP
BAHRİYE AVCI
ERKAN ÇETİN
RAMAZAN KILINÇ
MEHMET AKSOY
İLKNUR UMAY
ALİ RIZA ARIK
MUSTAFA YAKIŞTIRAN
EMİNE AĞİR
ABDULLAH İMİR
VEYSİ TOPRAK
OSMAN DOLAK
CUMA SÖNMEZ
EKREM TAÇGÜN
NAİM HASAR
ELA ANKARALI
TARIK YAKUT
NAZMİYE TAŞ
MEHMET SARIKAYA
EKREM TÜZÜN
RAMAZAN TUĞ
ATAULLAH YÜKNÜ
İBRAHİM MEHMET ÖZGÜR
TAYFUR BİLAL ŞİRAY
MUSTAFA ÖNCEL
ESER SORMAZ
ÖMER NASUHİ HASKUL
YAŞAR KÖRDÜĞÜM
BERAT SÖNMEZ
MEHMET EMRE
HÜSEYİN ANIL ERCAN
MESUT TAŞAN
ONUR OĞUR
İBRAHİM HALİL KAYA
ONUR GÜVEN
BURAK KIRILMAZ
OSMAN ORHAN
CEBRAİL ÖZSÜZER

22.07.2011
07.03.2011
11.03.2011
29.07.2011
24.03.2011
19.07.2011
21.03.2011
05.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
26.04.2011
22.04.2011
07.05.2011
12.05.2011
27.07.2011
23.05.2011
20.07.2011
06.06.2011
08.06.2011
26.05.2011
25.05.2011
24.05.2011
06.06.2011
20.06.2011
15.06.2011
23.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
11.07.2011
01.08.2011
30.06.2011
04.07.2011
04.07.2011
04.07.2011
01.07.2011
07.06.2011
04.07.2011
05.07.2011
07.07.2011
04.07.2011
11.07.2011
08.07.2011
04.07.2011
08.07.2011
07.07.2011
05.07.2011
12.07.2011
08.07.2011
13.07.2011
15.07.2011
13.07.2011
14.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
13.07.2011
20.07.2011
19.07.2011
18.07.2011
22.07.2011
22.07.2011
19.08.2011
18.08.2011
02.08.2011
03.08.2011
10.08.2011
12.08.2011
15.08.2011
15.08.2011
23.08.2011

ARAMIZA KATILAN YENİ ÜYELERİMİZ
İLİ

MALATYA
VAN
MALATYA
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ANKARA
VAN
DİYARBAKIR
MUŞ
MALATYA

MUŞ
ELAZIĞ
ŞANLIURFA
VAN
VAN
ŞANLIURFA
BİTLİS
MALATYA
MALATYA
ADIYAMAN
DİYARBAKIR
ŞANLIURFA
MALATYA
BATMAN
BİTLİS
ADIYAMAN
MALATYA
ADIYAMAN
MALATYA

DİYARBAKIR
MALATYA
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ADIYAMAN
DİYARBAKIR
ADIYAMAN
BATMAN
BATMAN
DİYARBAKIR

MALATYA
MALATYA
MALATYA
KÜTAHYA
ŞANLIURFA

BATMAN
MALATYA
BATMAN
MALATYA

ADIYAMAN
BATMAN
MALATYA
MALATYA
DİYARBAKIR
MALATYA
MALATYA
ADIYAMAN
MALATYA
ŞANLIURFA
MARDİN
MALATYA
MALATYA
MALATYA35

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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TEKNİK HİZMETLERİMİZ

D.BAKIR ŞUBE TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ARAÇ PROJELENDİRME
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
MOTOR VE ŞASE TESPİTİ
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
BİLİRKİŞİLK

28
44
817
463
2
23

23
62
1029
631

63

87
48
920
550
9

3

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
ARAÇ PROJELENDİRME
BİLİRKİŞİLİK
MOTOR VE ŞASE TESPİTİ
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

12
12
6
1
7
962
150

18
21

1
12
765
119

18
2
4
1
4
772
125

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLBATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
ARAÇ PROJELENDİRME
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

25
17
5
298
92

9
6
12
264
65

17
15
30
305
100

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLAĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG SIZDIRMAZLIK 145 127 87



TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLBİNGÖL İL TEMSİLCİĞİ

ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
MOTOR ŞASE TESPİTİ
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
MEKANİK TESİSAT PROJESİ

1

207
50
8

6

176
50
12

1
1
177
35
8

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLMALATYA İL TEMSİLCİĞİ

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR AVAN PROJESİ
ASANSÖR UYGULAMA  PROJESİ
DOĞALGAZ PROJESİ
ARAÇ PROJELENDİRME
BİLİRKİŞİLİK SAYISI
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG  MONTAJ TESPİT RAPORU

48
36
9
61
72
15
411
236

45
15
19
4
83
28
313
310

35
19
16
30
104
25
952
350

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLCİZRE İLÇE TEMSİLCİĞİ

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ARAÇ PROJELENDİRME
MOTOR ŞASE TESPİTİ
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

2
5

2
131

2
2

2
178

1
7
3

109

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLBİTLİS MESLEKİ DENETİM BÜROSU 

LPG SIZDIRMAZLIKRAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

157
63

108
63

138
45

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLELAZIĞ İL TEMSİLCİĞİ

MEKANİK TESİSAT PROJE SAYISI
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
ASANSÖR UYGULAMA PROJE SAYISI
DOĞALGAZ PROJE SAYISI
MOTOR-ŞASE TESPİTİ
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
BİLİRKİŞİLİK
ARAÇ PROJELENDİRME

48
31

303

316
740
1
41

33
19
2

1
226
578
2
4

32
13
21
148

264
582
1
27

Makina Mühendisleri Odası 
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TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLMARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ 

MOTOR ŞASE TESPİTİ
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
ARAÇ PROJELENDİRME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
MEKANİK TESİSAT PROJESİ

1
502
23
9
3
208
10

4
400
12

151
19

437
18
26

190
20

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLMUŞ İL TEMSİLCİĞİ

ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKANİK TESİSAT PROJESİ
MOTOR ŞASE TESPİTİ
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
BİLİRKİŞİLİK

2
24
154
15
2

2
31
165
11
1

26
157
12
6
1
1

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLŞANLIURFA  İL TEMSİLCİLİĞİ 

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
DOĞAL GAZ PROJESİ
ARAÇ PROJELENDİRME
MOTOR ŞASE TESPİTİ
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

18
40

8

1992
417

2

11
29

1273
355

4
34

7
26
1404
460

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLSİİRTMESLEKİ DENETİM BÜROSU

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

93
32

77
23

73
35

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLTUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ 

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
MEKANİK TESİSAT PROJESİ

70

8

56
2
21

58
3
4

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLVAN İL TEMSİLCİLİĞİ 

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
ARAÇ PROJE SAYISI 
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
BİLİRKİŞİL EKSPERTİZLİK

1
3
1
5
377
180
1

6

5
4
370
159
2

19
16
32
4
217
242



Makina Mühendisleri Odası 

Basından

39
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….
Açlar dizilmiş açlar! 

Ne erkek, ne kadın, ne oğlan, ne kız 
sıska cılız 

eğri büğrü dallarıyla 
eğri büğrü ağaçlar! 

Ne erkek, ne kadın, ne oğlan, ne kız 
açlar dizilmiş açlar! 

Bunlar! 
Yürüyen parçaları 

o kurak 
toprakların! 

…

Nazım Hikmet Ran

Açların Gözbebekleri


